
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  

CAMPUS TOLEDO 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

AGRONEGÓCIO – MESTRADO 

 

 

 

 

 

MATHEUS LAZZARI NICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DA CORRUPÇÃO NA ECONOMIA PARANAENSE: UMA 

ABORDAGEM COM UM MODELO DE INSUMO-PRODUTO INTER-REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO 

2018 



 

 

MATHEUS LAZZARI NICOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DA CORRUPÇÃO NA ECONOMIA PARANAENSE: UMA 

ABORDAGEM COM UM MODELO DE INSUMO-PRODUTO INTER-REGIONAL 

 

 
Dissertação apresentada ao programa de pós-
graduação em desenvolvimento regional e 
agronegócio, do centro de ciências sociais 
aplicadas, da universidade estadual do oeste do 
paraná – Campus Toledo, como requisito parcial 
para receber o título de mestre em desenvolvimento 

regional e agronegócio. 
 
Orientador: Prof. Dr. Weimar Freire da Rocha Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO 

2018



 

 
 

MATHEUS LAZZARI NICOLA 

 
 
 

ANÁLISE DO IMPACTO DA CORRUPÇÃO NA ECONOMIA PARANAENSE: UMA 

ABORDAGEM COM UM MODELO DE INSUMO-PRODUTO INTER-REGIONAL 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Regional e 
Agronegócio, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
Campus Toledo, como requisito parcial para receber o 
título de MESTRE em Desenvolvimento Regional e 

Agronegócio. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
 
 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Weimar Freire da Rocha Jr 
UNIOESTE 

 
 
 
 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Alberto Gonçalves Júnior 
UNIOESTE 

 
 
 
 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Miguel Angel Uribe Opazo 
UNIOESTE 

 
 
 
 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Bruno Grego dos Santos 
PUC 

 
 
 

Aprovada em: ____/____/_______.



 

 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

para Anair e Mauro, 
por toda preocupação com nossa educação. 

 
para Marina, 

por sua felicidade e amizade. 
 

para Leudimila, 
por todo cuidado e amor. 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Ao Prof. Dr. Weimar Freire da Rocha Jr pela dedicação, paciência e pelas valiosas e 
agradáveis trocas de ideias durante todo processo de orientação. Agradeço 
especialmente a confiança em mim depositada e pelo respeito profissional e amizade 
com que sempre me tratou. A ele meu respeito, consideração, admiração e amizade. 
 
Aos meus pais, Anair e Mauro, pelo apoio, dedicação e carinho, e à minha irmã 
Marina, pelas divertidas conversas nos momentos de descontração e pelo apoio em 
momentos difíceis. Gostaria de fazer um agradecimento especial à minha mãe, que 
também é professora e doutora, pelas orientações extraclasse e pelas valiosas 
leituras e discussões a respeito deste trabalho e outros assuntos relacionados. 
 
A Agência Federal Brasileira de Apoio e Avaliação da Educação de Pós-Graduação 
(CAPES) do Ministério da Educação do Brasil, pelo apoio financeiro concedido 
durante a realização dessa pesquisa.  
  
A alguns professores que colaboraram de maneira especial na leitura e com valiosas 
sugestões durante algumas fases deste trabalho, em especial Prof. Dr. Carlos Alberto 
Gonçalves Júnior. 
 
A todos professores do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e 
Agronegócio, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que contribuíram para 
iniciar e estimular o processo de compreensão de desenvolvimento. E, também, aos 
professores de outros cursos em que tive a oportunidade de trocar ideias e aprofundar 
o debate sobre outras áreas do conhecimento ao longo do programa. 
 
A todos os colegas pelo convívio ao longo dos dois anos do curso de mestrado e pela 
oportunidade de debater ideias e buscar o conhecimento juntos, especialmente ao 
meu amigo e futuro mestre Cristiano Eduardo Heinrich pela motivação e 
companheirismo no decorrer deste trabalho. 
 
Aos meus amigos e “brother’s”, que na afinidade de espírito acreditam e lutam por um 
futuro melhor para o nosso país e por nossa amizade. Entretanto, pela felicidade deste 
momento corro o risco de esquecer o nome de alguém e me arrepender depois, por 
isso estendo esse agradecimento ao nosso grupo H.G.K. e seus familiares que 
estiveram presentes em vários dos nossos bons momentos juntos. Gostaria de fazer 
um agradecimento especial para meus amigos e advogados Bruno Grego dos Santos 
e Marco Vinicius de Assis Espindola, que contribuíram indiretamente com este 
trabalho ao esclarecer conceitos e processos jurídicos, principalmente aos 
relacionados ao legislativo e aos tribunais de contas. 
 
A minha linda esposa Leudimila Parcianello Nicola pelo seu cuidado e amor que foram 
fundamentais para me tranquilizar em momentos difíceis e me dar forças para 
continuar, pelo gerenciamento dessa pesquisa, pela confiança, pela compreensão, 
pela amizade e por nossas longas e agradáveis conversas. A você todo meu amor, 
respeito e admiração. 
 
 



 

 
 

EPÍGRAFE 
 
 

“[...] 
Que mundo é esse? 

Eu me pergunto! 
 

Chega! 
Quero sorrir, mudar de assunto! 

Falar de coisa boa, mas na 
minha alma ecoa agora um grito 

Eu acredito que você vai gritar 
junto! 

 
A gente é saco de pancada há 

muito tempo e aceita 
Porrada da esquerda 

Porrada da direita 
É tudo flagrante 

Novas e velhas notícias 
Mentiras verdadeiras 

Verdades fictícias 
 

Polícia prende o bandido 
Bandido volta pra pista 

Bandido mata polícia 
Polícia mata o surfista 

O sangue foi do Ricardo 
Podia ser do Medina 

Podia ser do seu filho jogando 
bola na esquina 

 
Morreu mais uma menina 

Que falta de sorte 
Não traficava cocaína e recebeu 

pena de morte! 
Mais uma bala perdida 

Paciência 
Pra ela ninguém fez nenhum 

pedido de clemência 
[...] 

 
Chega! 

Vida de gado, resignado 
Chega! 

Vida de escravo, de condenado 
A corda no pescoço do patrão e 

do empregado 
Quem trabalha honestamente tá 

sempre sendo roubado 
 

Chega! 
Água que falta 

Mágoa que sobra 
 

Chega! 
Bando de rato 

Ninho de cobra 
 

Chega! 
Obras de milhões de reais 

E milhões de pacientes 
Sem lugar nos hospitais 

 
Chega! 

Falta comida 
Sobra pimenta 

 
 

Chega! 
Repressão que não me 

representa 
 

Chega! 
Porrada pra quem ama esse país 

E bilhões desviados 
Debaixo do meu nariz 

 
Chega! 

Contas, taxas 
Impostos, cobranças 

 
Chega! 

Tudo aumenta 
Menos a esperança 

Multas e pedágios 
Para o cidadão normal 

E perdão pras empresas que 
cometem crime ambiental 

 
Chega! 

Um para o crack 
Dois para cachaça 

 
Chega! 

Pânico, Morte 
Dor e Desgraça 

 
Chega! 

Lei do mais forte 
Lei da mordaça 

Desce até o chão na alienação 
da massa 

[..] 
 

Levanta o copo e vamos beber! 
Um brinde aos idiotas 

Incluindo eu e você 
[..] 

 
Democracia! 

Que democracia é essa? 
O seu direito acaba onde começa 

o meu 
Mas onde o meu começa? 

Os ratos fazem a ratoeira e a 
gente cai 

Cada centavo dos bilhões é da 
carteira aqui que sai 

 
E a gente paga juros 

Paga entrada e prestação 
Paga a conta pela falta de saúde 

e educação 
Paga caro pela água, pelo gás, 

pela luz 
Pela paz, pelo crime 

Por Alá, por Jesus 
 

Paga imposto, taxa 
Aumento do Transporte 

Crise na Europa 
E na América do Norte 

Os assassinos na FEBEM 
O trabalho infantil na China 

Empresas e partidos envolvidos 
em propinas 

[...] 
 

Presidente, Deputados, 
Senadores, Prefeitos, 

Governadores, Secretários, 
Vereadores, Juízes, 

Procuradores, Promotores, 
Delegados, Inspetores, Diretores 

Um recado pras senhoras e 
senhores 

 
Eu pago por tudo isso 
Imposto sobre serviço 
A taxa sobre produto 

Eu pago no meu tributo 
 

Pago pra andar na rua 
Pago pra entrar em casa 

Pago pra não entrar no SPC e no 
SERASA 

Pago estacionamento, taxa de 
licenciamento 

Taxa de funcionamento, 
liberação e alvará 

 
Passagem, Bagagem, Pesagem 

Postagem, Imposto sobre 
importação e exportação 

IPTU, IPVA 
O IR, O FGTS, O INSS, O IOF, O 

IPI, O PIS, O COFINS E O 
PASEP 

 
A construção do estádio 
O operário e o cimento 

Eu pago o caveirão 
A gasolina e o armamento 

A comida do presídio 
O colchão incendiado 

Eu pago o subsídio absurdo dos 
deputados 

 
A esmola dos professores 

A escola sucateada 
O pão de cada merenda 

Eu pago o chão da estrada 
A compra de cada poste 

Eu pago a urna eletrônica 
E cada árvore morta 

Na nossa Selva Amazônica 
 

Eu pago a conta do SUS 
E cada medicamento 

A maca que leva os mortos na 
falta de atendimento 

Paguei ontem 
Pago hoje 

E amanhã vou pagar 
Me respeita! 

Eu sou o dono desse lugar 
Chega!” 

 
 

Gabriel Contino 



 

 
 

RESUMO 
 

 
 
O objetivo dessa pesquisa foi estimar, no curto prazo, o impacto da corrupção sobre 
o nível de renda da economia e bem-estar da sociedade brasileira e paranaense, por 
meio do modelo de insumo-produto inter-regional Paraná e o restante do Brasil, no 
ano de 2008. Para alcançar esse objetivo foi necessário coletar informações dos 
acórdãos dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, formular as 
hipóteses de destino da corrupção e de revogação da corrupção, para então calcular 
o impacto da corrupção sobre o nível de renda e o bem-estar social. Para aproximar 
a análise da realidade, também foi testada a hipótese de evasão e/ou entesouramento 
da corrupção. Os resultados mostram que, no curto prazo, a corrupção estimula o 
produto da economia e, por consequência, aumenta o nível de renda e bem-estar 
paranaense e brasileiro. Entretanto, a corrupção apresenta efeitos negativos somente 
se o montante evadido e/ou entesourado for, em média, superior a 50% do valor 
desviado do erário público. Os indicadores-síntese da estrutura econômica 
esclarecem que parte desse resultado é explicado pelo menor grau de interconexão 
dos setores econômicos atrelados aos gastos do governo.  As evidências dos 
resultados indicam que a tolerância a corrupção pode estar relacionada ao estímulo 
de curto prazo que a corrupção proporciona à economia, mas que essa tolerância 
diminui à medida que a sociedade percebe que os níveis de renda e bem-estar 
econômico não aumentam no longo prazo.  Outra evidência dos resultados dessa 
pesquisa é de que o combate à evasão de divisas pode amenizar os efeitos negativos 
da corrupção sobre a economia paranaense e brasileira e, ainda, que o combate ao 
crime de lavagem de dinheiro reduziria as distorções entre o Sistema de Contas 
Nacional e o real produto da economia. 
 
 
Palavras-chave: corrupção, modelo insumo-produto, inter-regional, Paraná -Brasil, 
evasão de divisas, entesouramento, lavagem de dinheiro. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The aim of this research was to estimate, in the short term, the impact of corruption on 
the income level of the economy and well-being of the Brazilian and Paraná society, 
by means of the input-output inter-regional Paraná and the rest of Brazil model, in the 
year 2008. To achieve this objective, it was necessary to collect information from the 
Accountability Tribunals of the Union and the state of Paraná judgments, to formulate 
the fate of corruption hypothesis and the corruption repeal hypothesis, to calculate the 
impact of corruption on the Income level and welfare. To approximate the analysis of 
the reality, the hypothesis of evasion and/or hoarding of corruption money was also 
tested. The results show that, in the short term, corruption stimulates the economy 
product and consequently increases the income level and welfare on Paraná and Brazil 
society. However, corruption has negative effects only if the amount evaded and/or 
enshrined is, on average, more than 50% of the amount diverted from the public purse. 
The indicators-summary of the economic structure clarify that part of this result is 
explained by the least degree of interconnection between economic sectors tied to 
government spending.  The evidence of the results indicates that tolerance to 
corruption may be related to the short-term stimulus that corruption provides to the 
economy, but that tolerance diminishes as society perceives when the levels of income 
and economic well-being it don't increase in the long run.  Another evidence of the 
results of this research is that combating currency evasion can alleviate the negative 
effects of corruption on the Brazilian and Paraná economy, and that the fight against 
the crime of money laundering would reduce the distortions between the system of 
national accounts and the real product of the economy. 
 
 
Key words: corruption, input-output model, interregional, Paraná-Brazil, foreign 
currency evasion, hoarding, money laundering.
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Embora a corrupção de funcionários públicos e privados seja constantemente 

exposta pela imprensa, raramente a sociedade busca compreender em detalhes as 

causas e as consequências do ato individual de corrupção. No entanto, à medida que 

esses episódios se acumulam, implica à sociedade que há mais em jogo do que o 

conjunto de histórias desconexas. Especificamente no Brasil, entre 2014 a 2017, os 

desdobramentos das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal 

revelaram uma complexa cooperação interinstitucional informal, estruturada em forma 

de rede, envolvendo indivíduos das esferas pública e privada, que executavam 

atividades permeadas pelo lícito e ilícito, para cooptar o poder do Estado às suas 

estratégias particulares e não sociais, com capacidade, inclusive, de conduzir o 

processo democrático do país a seu favor.   

Uma discussão ampla na literatura científica indaga sobre o que causa a 

corrupção e, por consequência, se a corrupção surge da iniciativa privada ou se é 

promovida pelos burocratas. No modelo proposto Shleifer e Vishny (1993), por 

exemplo, a corrupção surge em função da estrutura organizacional do Estado, a qual 

pode ser simples ou complexa, reduzindo ou aumentando as oportunidades dos 

burocratas corruptos tirarem proveito dessa complexidade. Por outro lado, o modelo 

de Rose-Ackerman (1975) assume o pressuposto de que a corrupção surge a partir 

das empresas que tentam subornar os burocratas, com o objetivo de conquistar 

contratos com o Estado. No entanto, como no exemplo do desdobramento das 

investigações relacionadas à corrupção brasileira, o que se observa é que a corrupção 

gera um benefício mútuo, deslocando a discussão sobre as causas da corrupção para 

os mecanismos de monitoramento e punição. 

Além dessa divergência sobre as causas da corrupção, também não há 

consenso sobre suas consequências. Para Leff (1964) a competição entre 

empresários para conquistar os contratos com o Estado equivale a um leilão 

imperfeito, mas cria um mecanismo de alocação eficiente de recursos públicos ao 

considerar que é praticamente impossível eliminar o comportamento corrupto dos 

burocratas. Além disso, para esse autor, a corrupção é um dispositivo orgânico do 

sistema capitalista para facilitar a síntese entre as necessidades das esferas pública 

e privada. Alam (1990) discorda e argumenta que a suposição de condições 

1 INTRODUÇÃO 
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semelhantes a leilões imperfeitos como mecanismo eficiente de alocação de recursos 

públicos não é válida, principalmente porque os burocratas tentam reduzir o risco de 

detecção da corrupção limitando a porção do valor do contrato que será destinada ao 

pagamento de suborno, bem como restringindo o número de empresas que 

participarão da concorrência para evitar aquelas empresas avessas ao pagamento de 

suborno. Nesses casos, as considerações finais sobre as consequências da 

corrupção recaem sobre a alocação da renda nacional e bem-estar social, mas 

concordam que estrutura de mercado e dispositivos que reduzem a assimetria de 

informação são mecanismos eficientes para combater a corrupção.  

Entretanto, aplicando a teoria da causação circular de um processo cumulativo 

apresentando por Myrdal (1960) ao fenômeno da corrupção, observa-se que 

estruturas de mercados competitivos não garantem sua redução, porque, a exemplo 

dos desdobramentos da corrupção brasileira, o fenômeno da corrupção geralmente 

não é um ato isolado, mas sim, uma rede de indivíduos que cria uma força 

desproporcional capaz de sustentar um processo circular cumulativo que conduz o 

equilíbrio social a uma condição de segundo ou terceiro melhor, mesmo esses 

indivíduos envolvidos na corrupção sendo muito menores do que o restante da 

sociedade. Segundo o autor, enquanto não houver uma força externa que elimine a 

causa desse processo circular cumulativo as consequências negativas da corrupção 

sobre a sociedade possivelmente não cessarão.  

No modelo proposto por Johnson (1975), quem orquestra a corrupção é o grupo 

político que ganha as eleições para gerir o Estado (governo) e não os burocratas, pois 

é essa esfera de decisão que poderia atuar como uma força externa e romper o 

processo cumulativo provocado pela corrupção. Para o autor, o governo eleito teria 

condições de promover qualquer alteração na estrutura do Estado e com essas 

alterações fortalecer as instituições e permiti-las impor restrições competitivas e legais 

para evitar a corrupção.  No entanto, caso a maioria do governo eleito seja corrupto 

ou pouco avesso à corrupção, esse governo não fortalecerá as instituições, podendo 

inclusive enfraquecê-las para ampliar a receita derivada da corrupção.  

A conclusão do modelo de Johnson (1975) infere que em uma sociedade na 

qual combina cidadãos pouco avessos à corrupção e instituições fracas, a receita de 

corrupção realizável é significativa em relação à renda nacional, provocando efeitos 

negativos sobre a alocação da renda e o bem-estar dessa sociedade. Nesse caso, 
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explica o autor, esses efeitos negativos sobre a sociedade se sustentam porque há 

um fluxo de recursos excessivo retirados da produção para a atividade política (menos 

produtiva), que é estruturado, operado e distribuído pela coalizão formada pelo grupo 

que ganhou as eleições.  

Os resultados de Mauro (2004) corroboram com o modelo de Johnson (1975) 

e demonstram ainda que, quando a corrupção é generalizada nos órgãos públicos, o 

baixo crescimento da renda nacional se perpetua porque a produtividade marginal do 

trabalho em atividades legais é menor do que em atividades ilegais, tendo como 

resultado um aumento do rent-seeking behavior, indivíduos em conluio oportunamente 

extraindo renda do orçamento público, ao invés de dedicar seu esforço para produzir 

e gerar renda a partir do seu trabalho. O autor salienta que essa combinação de 

fatores geralmente ocorre em países em desenvolvimento e com ampla intervenção 

do governo na economia, pontua ainda, que sem intervenção externa – uma força 

além do governo – não será possível quebrar o círculo vicioso em que o país está 

preso e, portanto, fortalece o argumento de que a sociedade civil organizada deve se 

mobilizar para fortalecer as instituições e pressionar o governo a realizar reformas 

administrativas ambiciosas.  

Reinikka e Svensson (2003) verificaram que, tradicionalmente, a 

responsabilidade de fiscalizar o gasto público foi delegada a órgãos exclusivos dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário. Seus resultados mostram que, do ponto de 

vista político, o combate à corrupção possui uma correlação baixa com os 

mecanismos convencionais de fiscalização e auditoria, mas melhora quando as 

instituições públicas de saúde, educação e segurança possuem autonomia 

administrativa e orçamentária, fiscalizadas diretamente pelos cidadãos que desfrutam 

seus serviços localmente. No entanto, os autores destacam que uma ambiciosa 

reforma do processo político e uma abrangente reestruturação dos sistemas 

regulatórios devem ser completadas por um esforço de informar os cidadãos de seus 

direitos e deveres, bem como instruir esses cidadãos sobre como o Estado funciona 

e como ele pode monitorar e denunciar irregularidades do governo.  

No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas deve ser exercida pelo Congresso 
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Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada esfera 

de Poder. A Constituição estabelece, também, que o controle externo, a cargo do 

Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), 

ao qual incumbe uma série de competências exclusivas. O TCU tem jurisdição própria 

e privativa em todo o território nacional, a qual abrange, entre outros: qualquer pessoa 

física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie bens e valores públicos 

federais; aqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

dano ao erário; e responsáveis pela aplicação de recursos repassados pela União 

mediante convênio ou instrumento congênere.  

Nas unidades da federação, cabe aos Tribunais de Contas dos Estados (TCE) 

a fiscalização da aplicação do recurso público tanto na esfera estadual quanto 

municipal. Os TCE exercem plenamente suas jurisdições, pela apreciação das contas 

prestadas pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais, do julgamento das 

contas dos chefes dos órgãos do Poder Legislativo Estadual e Municipal, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e do próprio Tribunal, o julgamento das contas dos 

responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, bem como pela apreciação, para 

fins de registro, dos atos de admissão de pessoal na Administração Direta e Indireta, 

no âmbito Estadual e Municipal.  

Essas duas instituições legalmente constituídas para fiscalizar o gasto público, 

conforme esclarecido por Loureiro, Teixeira e Moraes (2009), são relativamente 

autônomas, relativas porque a legislação, apesar de difusa, garante sua autonomia 

administrativa e orçamentária, mas quem escolhe seus dirigentes são os 

representantes dos poderes Executivo e Legislativo. Os autores concluem que, além 

do grau de alternância ou competitividade partidária, as características ideológicas e 

organizacionais do partido do chefe do Poder Executivo, o compromisso pessoal deste 

chefe e das lideranças mais influentes no Poder Legislativo e no próprio Tribunal de 

Contas (TC) podem ser variáveis significativas para explicar as diferenças da 

capacidade de fiscalização dos TC, corroborando com a tese de que governos 

corruptos podem enfraquecer instituições para sustentar o processo circular 

cumulativo causado pela corrupção. 

Mesmo com essa possibilidade, o Tribunal de Contas da União, entre 2012 a 

2016, apreciou 476.166 processos, sendo 6.560 denúncias sobre indícios de 

irregularidades na aplicação de 62,651 bilhões de reais do orçamento da União 
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(BRASIL, 2017b). No Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entre 2013 a 2016, 

foram apreciados 93.705 processos, destes 1.471 foram julgados como irregulares, 

aplicando 178.974 milhões de reais em sanções pecuniárias para os envolvidos, 

porém o relatório não divulga qual o montante dos recursos públicos envolvidos em 

cada processo julgado irregular (PARANÁ, 2017).  

Paralelo ao esforço de fortalecimento das instituições brasileiras após a 

promulgação da Constituição de 1988, lastreado pela competição entre políticos 

corruptos e aqueles avessos à corrupção, surgiu em 2004 uma força externa ao 

governo, com potencial de ampliar a fiscalização dos recursos públicos e romper o 

processo circular cumulativo provocado pela corrupção localmente. No meio de um 

escândalo de desvio de dinheiro público da prefeitura de Maringá, no estado do 

Paraná, a sociedade civil organizada se mobilizou em torno do projeto denominado 

Observatório Social e se organizou juridicamente em forma de associação, com o 

objetivo de monitorar as compras públicas na esfera municipal de forma sistemática, 

desde a publicação do edital até a entrega do produto ou serviço licitado. Dez anos 

depois, em 2014, o movimento foi replicado por mais de 80 municípios distribuídos em 

15 estados da federação, proporcionando a esses municípios uma economia média 

de 15% no orçamento municipal em função da fiscalização (OSB, 2017).  

Simultaneamente a esse processo de amadurecimento das estruturas de 

governança brasileira, o Índice de Corrupção Percebida (ICP) calculado pela 

Transparência Internacional (TI) mostrou que, entre os 176 países pesquisados, o 

Brasil retrocedeu na classificação, partindo da 45ª posição em 2002 para a 79ª 

posição em 2016 (TI, 2017b). Além desse índice, com base nos dados dos Tribunais 

de Contas da União e de todos Tribunais de Contas Estaduais, Boll (2010) calculou o 

Índice de Corrupção Governamental no Brasil (ICB) e a corrupção observada foi 

considerada baixa (resultado do indicador inferior a 0,33 em todos os anos 

analisados), mas com tendência de alta entre 1998 a 2008.  

Entre os estados brasileiros, Boll (2010) calculou o Índice de Corrupção 

Governamental por Estados (ICE) e concluiu que a incidência de corrupção 

governamental no período analisado não é uniforme entre os estados, afirmando que 

o resultado do ICP-TI não reflete a realidade brasileira. Os resultados do ICE, permitiu 

ao autor ordenar os estados pelo valor da incidência da corrupção e constatar que os 

estados do Maranhão, da Bahia, do Piauí e do Pará, figuram com os maiores índices 
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de corrupção, sendo que Paraná, Acre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, têm os 

mais baixos índices de corrupção para o período analisado. 

Diante do panorama apresentado sobre o tema corrupção, com destaque para 

o impacto da corrupção sobre nível de renda e bem-estar da sociedade, bem como a 

ênfase concedida às instituições legalmente constituídas para fiscalizar o gasto 

público, formula-se o problema de pesquisa para essa dissertação na próxima 

subseção. 

 

1.1 Problema da pesquisa e justificativa 

Se os modelos econômicos teóricos divergem acerca do impacto da corrupção 

sobre o nível de renda e bem-estar de uma região e, ainda, levando em consideração 

o número de indícios de irregularidades no uso dos recursos públicos registrados 

pelos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, então qual o impacto da 

corrupção no nível de renda e bem-estar da economia paranaense? 

Apesar dos vários modelos teóricos que discutem o impacto da corrupção sobre 

o nível de renda de uma nação e sobre o bem-estar social, há apenas dois trabalhos 

empíricos nesse sentido para o Brasil, o primeiro de Silva, Bandeira e Garcia (2001), 

que estimou o impacto da corrupção na renda nacional no ano de 1998 utilizando um 

modelo de equilíbrio geral, inferindo que nesse ano o impacto havia sido de 68% do 

PIB brasileiro. O segundo estudo foi realizado por Carraro, Fochezatto e Hillbrecht 

(2006) que também estimou o impacto da corrupção na economia brasileira com 

modelo de equilíbrio geral, obtendo como resultado a perda de 11% da renda nacional 

em função da corrupção no ano de 1998.  

Especificamente para o estado do Paraná, não foram encontrados trabalhos 

empíricos que estimassem o impacto da corrupção sobre a renda e/ou sobre o bem-

estar do estado. Além disso, esse estudo se justifica para ampliar o conhecimento da 

sociedade paranaense a respeito do impacto da corrupção na renda do estado e, por 

consequência, o seu reflexo sobre o bem-estar de seus cidadãos. Os resultados 

encontrados nessa pesquisa também podem contribuir para motivar a sociedade civil 

organizada a aprofundar a discussão sobre corrupção, transformando o senso comum 

desse tema em críticas frutíferas para o processo legislativo fortalecer o ambiente 

institucional paranaense.  
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1.2 Objetivo 

O objetivo dessa pesquisa foi estimar o impacto da corrupção sobre o nível de 

renda da economia e bem-estar da sociedade brasileira e paranaense, por meio do 

modelo de insumo-produto inter-regional Paraná-Brasil, no ano de 2008. 

 

1.3 Objetivos específicos 

Para cumprir o objetivo dessa pesquisa foi necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

1. organizar as informações sobre irregularidades praticadas por agentes 

responsáveis pela execução dos gastos públicos federais no estado do 

Paraná disponíveis no Cadastro de Contas Irregulares do Tribunal de 

Contas da União; 

2. organizar as informações sobre irregularidades praticadas por agentes 

responsáveis pela execução dos gastos públicos do estado e dos 

municípios do Paraná disponíveis no Cadastro de Contas Irregulares do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

3. construir o vetor de corrupção, por setor econômico, a partir das 

informações apuradas nos acórdãos dos tribunais de contas; 

4. formular a hipótese de revogação da corrupção paranaense com base 

nas informações apuradas nos acórdãos dos tribunais de contas da 

União e do estado do Paraná; 

5. formular a hipótese de destino da corrupção com base no 

comportamento de consumo das famílias de renda mais alta, a partir dos 

dados da Pesquisa Orçamentária Familiar 2008-2009 elaborada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

6. calcular o impacto da corrupção sobre o nível de renda e o bem-estar 

social, por meio da matriz de insumo-produto inter-regional Paraná-

Brasil de 2008, com base nas hipóteses de destino e revogação da 

corrupção; 

7. formular a hipótese de evasão e/ou entesouramento da corrupção, bem 

como calcular o impacto da corrupção com base nessa hipótese. 
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1.4 Estrutura da pesquisa 

A presente dissertação foi estruturada em seis capítulos, incluindo esta 

introdução, mais um apêndice. Na organização do segundo capítulo encontra-se 

quatro seções. Na primeira, compilou-se o conceito de corrupção de diversos 

pesquisadores, bem como a discussão que esses autores fizeram em relação à 

natureza da corrupção, finalizando com a compreensão de corrupção governamental. 

Na segunda seção foram revisadas as demonstrações dos principais trabalhos 

teóricos que incorporaram a corrupção como uma variável em seus modelos. Na 

terceira seção foram revisados os resultados de trabalhos empíricos que investigaram 

a relação da corrupção com variáveis econômicas e institucionais. Em função da 

pluralidade de indicadores que mensuram a corrupção utilizados nos trabalhos 

empíricos revisados, construiu-se a quarta seção para detalhá-los, discutir suas 

características e evidenciar o porquê não se utilizou nenhum desses indicadores 

nessa pesquisa. 

No terceiro capítulo dessa dissertação encontram-se quatro seções. Na 

primeira, apresentou-se o modelo de insumo-produto inter-regional Paraná-Brasil de 

2008 e como esse modelo foi utilizado para calcular o impacto da corrupção 

paranaense sobre o produto de cada setor econômico. Na segunda seção explicou-

se como foi construído o vetor de corrupção para o modelo de insumo-produto 

utilizado, bem como a formulação da hipótese da revogação da corrupção. Na terceira 

seção formulou-se a hipótese de destino da corrupção e como ela aprimorou o vetor 

da hipótese de revogação da corrupção com os dados da Pesquisa Orçamentária 

Familiar de 2008-2009. Na quarta seção foram apresentados os procedimentos 

metodológicos para calcular os indicadores-síntese utilizados para avaliar a estrutura 

da economia e como esta influencia na dispersão do impacto da corrupção e, no fim 

dessa seção, explicou-se como foram calculados os impactos da corrupção 

paranaense sobre as variáveis relativas ao bem-estar social. 

Para organizar a discussão dos resultados dessa dissertação, o quarto capítulo 

foi dividido em quatro seções. Na primeira, foram apresentados exemplos da 

corrupção paranaense que se caracterizam como corrupção política e corrupção 

burocrática, além de como a corrupção está espacialmente distribuída no estado do 

Paraná e, ainda, os resultados do teste da hipótese de destino da corrupção. Na 

segunda seção, discutiu-se os resultados do teste da revogação da corrupção e como 
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a estrutura econômica paranaense e brasileira influenciaram esse impacto. Na terceira 

seção, foram apresentados os resultados dos impactos da corrupção sobre cada 

variável que representa o bem-estar social, bem como as reflexões sobre esses 

resultados. Na quarta e última seção foi exposto o resultado do teste da hipótese de 

evasão e/ou entesouramento da corrupção, bem como sua implicação para o nível de 

renda e bem-estar da economia paranaense e brasileira. 

No quinto capítulo, discorreu-se sobre as implicações dos resultados dessa 

dissertação, bem como apresentou-se algumas sugestões para melhor compreender 

o conceito de corrupção, os seus reflexos sobre o nível de renda e bem-estar social 

e, ainda, o foco que as políticas de controle da corrupção deveriam tomar. No último 

capítulo concentrou-se todas as referências bibliográficas utilizadas nessa pesquisa. 

Por fim, no apêndice dessa dissertação, encontra todos os resultados apurados e 

calculados nessa pesquisa.  
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O esclarecimento de alguns aspectos formulados na teoria econômica em 

relação a corrupção torna-se necessário para fundamentar a proposta metodológica 

dessa pesquisa e as discussões posteriores sobre duas importantes questões 

relativas à corrupção: (1) como a renda e o bem-estar social se comportam quando a 

corrupção é incorporada nos modelos como uma variável endógena e; (2) o efeito da 

corrupção quando ela é considerada uma variável exógena. Isso porque, na 

metodologia proposta para se alcançar o objetivo desta pesquisa, a corrupção foi 

considerada uma varável exógena.  

Em função disso, para apresentar o problema de forma clara e estruturar o 

processo metodológico no próximo capítulo, discutiu-se, na seção 2.1, o conceito de 

corrupção adotado nesta pesquisa com base na extensa literatura sobre o tema. Na 

seção 2.2 discutiu-se como a teoria econômica forja a corrupção dentro de seus 

modelos e a vincula ao nível de renda e bem-estar social, bem como a Nova Economia 

Institucional analisa as distorções da corrupção sobre o ambiente institucional. Na 

seção 2.3 revisou-se trabalhos empíricos que investigaram o impacto da corrupção 

sobre agregados macroeconômicos e sobre padrões socias. Por fim, na seção 2.4, 

esclareceu-se as características dos principais índices que mensuram a corrupção 

utilizados pelos trabalhos empíricos revisados e explicou-se o porquê essa pesquisa 

não os utilizou. 

 

 

2.1 Corrupção e o conceito de corrupção governamental 

O movimento, a geração e a corrupção, de acordo com a dinâmica da física 

aristotélica, são três tipos particulares de mudança. O movimento é uma transição que 

ocorre gradualmente, em sucessivos estágios, de um ser em potencial a um ser em 

ato que ocorre pelo desenvolvimento de suas potencialidades, sendo o contrário 

também verdadeiro. Por outro lado, a geração e a corrupção são mudanças que 

ocorrem de maneira abrupta. A geração, portanto, é a mudança de um não-ser para 

um ser, ou seja, quando o sujeito da mudança vem a ser. Já a corrupção, é por 

definição, a mudança de um ser para um não-ser, ou seja, quando o sujeito da 

mudança se corrompe e deixa de ser (ARISTÓTELES, 2009).  

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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Apesar do conceito de mudança da dinâmica da física aristotélica ter sido 

concebido para explicar fenômenos naturais, a analogia se aplica a fenômenos 

sociais, pois quando um indivíduo, ou um conjunto de indivíduos, corrompe alguma 

norma do ambiente institucional, essa norma deixa de existir abruptamente e o sujeito 

da mudança é a relação entre indivíduos. Nesse caso, a corrupção da norma ocorreu 

apenas para os indivíduos envolvidos, enquanto que para os demais indivíduos a 

norma continua existindo. Esses indivíduos que não corromperam a norma teriam 

duas alternativas, ou gerar novas normas para debelar a corrupção da norma 

observada, ou generalizar a corrupção da norma. Nesse sentido, é possível deduzir 

que a frequência de geração e corrupção de normas são indícios de mudança do tipo 

movimento do ambiente institucional, conforme prevista pela Nova Economia 

Institucional, e é benéfica no sentido da destruição criadora de Schumpeter (1984). 

Contudo, a corrupção nos fenômenos sociais passa a ser venéfica, ou gerar 

externalidades negativas, quando este limita a mudança de movimento do ambiente 

institucional e inicia um processo de desequilíbrio social. Esses desequilíbrios podem 

surgir em qualquer relação (entre indivíduos, entre indivíduos e estruturas de 

governança, ou entre estruturas de governança), mas ganham força e intensidade 

quando a corrupção da norma é motivada pelo desvio de recursos do Estado, que foi 

gerado justamente para alocar esses recursos de forma eficiente para sociedade, e 

não para privilegiar um grupo restrito de indivíduos.  

A corrupção como ênfase na relação do indivíduo com o Estado, para Rose-

Ackerman (2013), se caracteriza como um problema político e burocrático que se 

estabelece em função da relação entre o público e o privado. O primeiro problema, a 

corrupção política, deriva do poder de formular políticas e normas que o grupo de 

indivíduos eleitos recebeu da sociedade para governá-la; desse modo, quando esse 

grupo, ou parte desse grupo, corromper esse poder para benefício próprio ou de 

terceiros, surge a corrupção política. O segundo problema, a corrupção burocrática, 

procede do poder que a estrutura administrativa do Estado concede aos funcionários 

públicos para exercerem suas respectivas funções, nesse nível de poder, o 

funcionário pode corromper as normas relativas ao seu cargo em benefício próprio, 

ou de terceiros, gerando assim a corrupção burocrática. 

Desse modo, a definição de corrupção de Knight (1994) corrobora com a 

definição de corrupção política e corrupção burocrática porque sugere que corrupção 
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proveniente do grupo de indivíduos eleitos para governar provoca um impacto 

negativo maior sobre a sociedade do que a corrupção proveniente de indivíduos 

contratados pelo poder público. Por outro lado, Huntington (2006) define 

especificamente a corrupção burocrática como o comportamento dos funcionários 

públicos que se desviam das normas administrativas do Estado para obter benefícios 

privados. Nesse sentido, a literatura ressalta a diferença entre corrupção política e 

corrupção burocrática. 

Após uma extensa revisão bibliográfica sobre o conceito de corrupção 

derivados da relação público e privado, Garcia (2003) observa que a definição de 

corrupção pode ser resumida como o desvio do poder concedido ao agente público 

para obter benefícios privados. Nesse caso, em virtude das diversas definições 

revisadas e suas variações nas diversas áreas do conhecimento, o autor conclui que 

a corrupção política mais a corrupção burocrática pode ser denominada de corrupção 

governamental.  

Para Rose-Ackerman (2013) corrupção é um sintoma de que alguma coisa está 

errada no ambiente institucional, pois a corrupção deriva e sofre influência da relação 

dos cidadãos com o Estado, sendo o suborno apenas uma das manifestações dessa 

relação. Para a autora, essa relação entre público e privado não pode ser generalizada 

e deve ser detalhada para se compreender o fenômeno da corrupção a partir das 

preferências dos indivíduos, acompanhar como essas preferências podem vir a alterar 

as estruturas de governança e analisar se essas alterações serão fortes o suficiente 

para modificar o ambiente institucional.  

Segundo a proposta de Rose-Ackerman (2013), além do suborno existe outros 

seis tipos de interações dos cidadãos com o Estado, o primeiro é o pressuposto de 

que existe um grupo de cidadãos que seguem a norma integralmente, ou seja, 

obedecem às regras de trânsito, pagam todos os tributos ou quando negociam com o 

governo oferecem preços justos e produtos de qualidade. O segundo tipo consiste no 

grau de amizade, parentesco ou lealdade entre cidadãos e burocratas. O terceiro tipo 

envolve a persuasão ou chantagens entre cidadãos, burocratas e políticos. O quarto 

tipo é a relação por meio do sistema legal, podendo os indivíduos impetrar processos 

judiciais ou buscar injunções. O quinto tipo, se o Estado for democrático, os indivíduos 

podem se mobilizar para influenciar o resultado das próximas eleições ou 
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patrocinando referendos sobre questões de seus interesses. Finalmente, os 

indivíduos podem ameaçar os burocratas para que estes façam o que desejam.   

Rose-Ackerman (2013) ressalta que todos convivem em um único sistema 

político, e qualquer indivíduo, seja dentro ou fora do governo, são suscetíveis de usar 

ou ser objeto dessas sete formas de relacionamento, sendo que muitas situações 

reais envolvem mais de um dos sete tipos descritos. No entanto, segundo a autora, a 

corrupção pode se materializar na maioria desses tipos de relacionamento, pois 

presentes, favores pessoais, laços familiares, lobby, chantagens e ameaças são todas 

formas de influência semelhante ao suborno.  

Para Tanzi (1998) corrupção geralmente está conectada com o poder de 

monopólio e a discricionariedade do Estado. Ele argumenta que o emaranhado de 

regulamentações e a infinidade de autorizações que o Estado tem que conceder, a 

complexidade e regressividade do sistema tributário, as possibilidades recorrentes de 

orçamento extra para investimento e pastas dos ministérios, as provisões de bens e 

serviços abaixo do preço de mercado, bem como o financiamento privado de partidos 

políticos, são fatores diretos que promovem a corrupção. O autor ainda destaca a 

necessidade do Estado para a sociedade e argumenta que, a qualidade da burocracia, 

sistemas de punição, controles institucionais e transparência de regras, leis e 

procedimentos, devem ser exigidos dos políticos pelos seus eleitores1.  

Em contrapartida, Charap (1999) argumenta que corrupção é um paradigma 

endógeno da estrutura política, ou seja, a corrupção é sistematicamente planejada ao 

invés de oportunismo descentralizado. A consequência desse padrão endógeno da 

corrupção é que em um sistema econômico sem leis e direito de propriedade, um 

governo cleptocrata pode surgir como uma hierarquia predatória a partir de um 

governo de puro anarquismo. Em seu raciocínio, o autor descreve que um déspota 

minimiza a probabilidade de insurreição criando sistemas de proteção e lealdade por 

meio de corrupção da burocracia. Nesse sentido, estruturas políticas que apresentam 

padrões de corrupção competitiva indicam anarquismo e/ou um déspota fraco, por 

outro lado, um déspota forte implementa um sistema de corrupção monopolístico. 

                                            
1 Segundo Wolf e Gürgen (2000) os países Bálticos, na década de 1990, são um exemplo de excessiva 

intervenção, regulação e discricionariedade do Estado na economia, bem como falta de transparência, 
prestação de contas e baixa capacidade de administração. Os autores descrevem a experiência do 
Fundo Monetário Internacional em ajudar esses países a criar um efetivo ambiente para eficiência de 
mercado. 
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Outra causa que pode estar diretamente relacionada á corrupção, para 

Treisman (2000) é a influência da religião. Isso porque, primeiro, as tradições 

religiosas frequentemente influenciam a organização social em função da hierarquia. 

O autor destaca que em culturas onde o catolicismo, a ortodoxia oriental e o islamismo 

são predominantes (religiões com forte hierarquia vertical), casos de corrupção são 

mais facilmente acobertados do que em culturas moldadas por religiões de controle 

descentralizado e autonomia local, como o protestantismo. Segundo, porque a religião 

também pode influenciar a forma como os indivíduos compreendem a sua lealdade à 

família (ou a grupos específicos) em oposição a outros cidadãos que, por sua vez, 

pode afetar o nível de nepotismo de uma sociedade. O terceiro argumento que o autor 

sustenta para afirmar que a religião pode afetar os níveis de corrupção é a influência 

histórica, em diferentes contextos, da Igreja sobre o Estado. Ele observa que, em 

culturas protestantes, que surgiram fundamentalmente da oposição à religião 

patrocinada pelo Estado, as instituições religiosas desempenham um importante papel 

de monitoramento e denúncia de abusos cometidos por funcionários do Estado, 

enquanto que, em outras tradições - como o Islã - onde as hierarquias da Igrejas estão 

intrinsecamente ligas com a administração do Estado, tal papel pode não existir. 

Como resultado dessa complexidade, torna-se impróprio isolar a explicação da 

causa da corrupção sem incluir variáveis relativas ao comportamento psicossocial dos 

indivíduos, fato este que direcionou o esforço das pesquisas para mecanismos que 

desestimulam o ato de corromper a norma. Além disso, o anseio de compreender as 

consequências da corrupção sobre a sociedade, principalmente sobre a distribuição 

de renda, ampliou o debate com foco na reconstrução do ambiente institucional, de 

modo a otimizar a alocação de recursos de forma justa e equânime ao longo desse 

processo de mudança. Nesse sentido, a próxima seção revisa estudos que 

incorporaram a corrupção em modelos econômicos para compreender as causas e 

consequências da corrupção na economia e no bem-estar social.  
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2.2 Corrupção na teoria econômica 

O modelo formulado por Becker (1968) questiona a relação ótima entre a 

quantidade de recursos e espécies de punições que devem ser usados para sustentar 

diferentes normas necessárias à harmonia social. A solução do autor para essa 

questão surge da minimização do custo social total provocado pelas infrações à 

legislação e pela estrutura necessária para coibi-las. Esse custo social total descrito 

pelo autor pode ser interpretado como uma perda de renda e sofre influência do dano 

líquido que cada infração provoca à sociedade (alguns tipos de punição compensam 

o custo social provocado pela infração, por exemplo, multas e indenizações), da 

probabilidade de descobrir a infração e condenar o infrator (quanto maior essa 

probabilidade maior os gastos públicos), bem como dos gastos públicos de executar 

a punição imposta ao infrator. O autor conclui que a probabilidade de condenação e o 

custo da punição impede os infratores na margem, ou seja, toda vez que há um 

aumento dessas duas condições, ocorre uma redução da renda obtida por meio da 

infração em relação a renda obtida por meio das atividades legais e, com isso, menos 

indivíduos ficam propensos a cometer novas infrações, mesmo assim, as infrações 

continuam ocorrendo. Portanto, dentro dessa dinâmica, o equilíbrio ocorrerá quando 

o gasto público para coibir as infrações não exceder o benefício líquido gerado pela 

eliminação das infrações. Por esse motivo, o autor defende formas de punição que 

ressarçam ou que geram renda para a sociedade, tendo como consequência, a 

redução do custo social total para coibir as infrações.  

As considerações do modelo de Becker (1968) implicam no raciocínio de que a 

adoção de medidas para coibir infrações cometidas por aqueles indivíduos 

contratados pelo Estado para exercer a lei, mas que corrompem esse poder concedido 

em benefício próprio ou de terceiros, poderia reduzir o custo social total caso essas 

medidas consigam reduzir o dano líquido das infrações à sociedade. Em outras 

palavras, se deduzir que na sociedade há dois conjuntos de indivíduos, um formado 

por aqueles com o poder concedido de fazer cumprir a lei e, outro formado por aqueles 

que não receberam esse poder, então parte-se do pressuposto de que se o primeiro 

grupo corrompe esse poder, em benefício próprio ou de terceiros, ao permitir que uma 

infração qualquer não seja julgada e/ou punida, esse indivíduo estará cometendo duas 

infrações, a primeira por não exercer o seu dever e a segunda por não compensar à 

sociedade pelo dano da infração constatada e, assim, o custo social total das infrações 
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à sociedade aumenta mais do que proporcionalmente. Logo, se adotadas medidas 

para inibir esse tipo específico de infração, o de corromper a lei, o custo social total 

das infrações à sociedade se situaria abaixo do ponto de equilíbrio observado pelo 

autor. 

Nesse sentido, Becker e Stigler (1974) examinaram como melhorar a aplicação 

da lei em um ambiente em que os responsáveis por executá-la (os burocratas), 

imperfeitamente monitorados pelo Estado, podem ser subornados, ou corrompidos de 

alguma forma, por indivíduos que vislumbram ganhos extraordinários caso não se 

submetam a lei. A resposta fundamental dos autores para solucionar esse problema 

é elevar os salários dos burocratas acima do que eles poderiam obter com outras 

atividades. Para os autores, os salários dos burocratas devem ser inversamente 

relacionados com a probabilidade de detecção, e diretamente relacionado com o valor 

dos subornos ou ganhos do ato ilícito, pois assumindo o pressuposto de que um 

burocrata corrupto recebe, durante um período, o salário do Estado mais o suborno 

do setor privado e que a probabilidade de ser pego é constante, então se o burocrata 

corrupto é pego, ele é imediatamente demitido e sua renda depois será igual ao salário 

que ele poderia obter em outras atividades do setor privado.  

Com isso, Becker e Stigler (1974) deduzem que, mesmo com baixa 

probabilidade de detecção, o risco de corrupção pode ser eliminado caso os 

burocratas recebam um salário equivalente a qualquer outra atividade mais um valor 

igual a propensão marginal do burocrata aceitar o suborno2. Além disso, esse valor a 

mais seria incorporado na aposentadoria do burocrata, o que aumentaria o custo de 

oportunidade de o burocrata aceitar suborno, pois o valor do suborno teria que ser 

superior ao valor presente líquido do montante da aposentadoria, o que por sua vez, 

reduziria os ganhos do indivíduo que se beneficiaria do não cumprimento da lei. 

Finalmente, os autores discutem brevemente um método alternativo para melhorar a 

qualidade da aplicação da lei: pagar agentes privados, em vez de públicos, 

contratando de acordo com o preço de mercado ou oferecendo subsídios. Os autores 

argumentam que, em alguns casos, essas relações podem desencadear poderosas 

forças competitivas que melhoram o bem-estar da sociedade. 

                                            
2 Dabla-Norris e Paul (2006) demonstram um modelo teórico em que, quando os incentivos tradicionais 

falham, a transparência - fornecimento de informações e divulgação, juntamente com os meios para 
usá-los - contribui para melhorar os resultados do controle da corrupção. 
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Kaufmann e Siegelbaum (1996) apresentam uma estrutura analítica hipotética 

que reforça a conjectura a respeito da privatização para reduzir a corrupção. Os 

autores argumentam que, quando o ambiente institucional é fraco, empresas públicas 

são dominadas por interesses políticos e coadunados com seus burocratas. Nesse 

cenário, deduzem que: 1) a atividade econômica da empresa é influenciada pelos 

interesses dos políticos e burocratas e não pela utilidade marginal de seus clientes, 2) 

por sua vez, esses interesses desequilibram o fluxo de caixa da empresa 

comprometendo sua gestão e 3) os melhores cargos, salários e bonificações são 

concedidos para aqueles que engajam nas práticas corruptas, bem como flexibilização 

de regras, controles e punições.  

No entanto, Kaufmann e Siegelbaum (1996) advertem que se o processo de 

privatização não for 1) veloz, para  reduzir o tempo disponível dos corruptos 

encontrarem uma forma de, durante a transição, manter seus direitos de controle 

sobre a empresa, 2) não definir critérios claros para os cargos no nível administrativo, 

3) não garantir transparência e acesso a informação para todos os envolvidos e 4) não 

estabelecer uma administração independente do programa de privatização, 

certamente as empresas apenas deixariam de ser públicas para privadas, mas quem 

continuaria controlando elas seriam os mesmos políticos e burocratas que haviam a 

tornando-a ineficiente. Em seus resultados, os autores recomendam para os países 

do leste europeu acelerarem seus programas de privatização após o declínio das 

economias soviéticas, respeitando os critérios por ele teorizados, para reduzir os 

casos de corrupção.  

Por outro lado, Rose-Ackerman (1975) observa que leis eficientes devem fazer 

mais do que impor pesadas punições sobre os envolvidos na corrupção. Para 

apresentar alternativas, a autora elege a relação entre a estrutura de mercado e a 

corrupção no processo de compra do Estado como objeto de seu estudo. O modelo 

construído examina até que ponto os procedimentos alternativos de compra e as 

estruturas de mercado reduzem o benefício da corrupção para os envolvidos e até 

que ponto sanções alternativas previnem a corrupção. Nesse modelo, o Estado instrui, 

de forma precisa ou vaga, um funcionário (burocrata) para comprar um produto 

(diferenciado ou não) vendido pelo setor privado, em um mercado competitivo ou em 

um mercado com monopólio bilateral.  
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O pressuposto básico do modelo Rose-Ackerman (1975) é de que a corrupção 

surge a partir dos vendedores que tentam subornar os burocratas, com o objetivo de 

conquistar o contrato com o Estado. Uma das principais implicações políticas deste 

modelo é a adaptação do instrumento de compra a estrutura de mercado para reduzir 

a corrupção, pois quanto mais competitivo for o mercado do produto que o Estado 

necessita comprar menor será a probabilidade de suborno do burocrata pelos agentes 

privados e quanto menos competitivo for esse mercado maior será essa probabilidade. 

No segundo caso, o de mercados pouco competitivos, a solução é o Estado detalhar 

a instrução de compra o mais preciso quanto possível para os burocratas, reduzindo 

assim o custo de uma vigilância eficaz e aumentando a probabilidade de detectar a 

corrupção. 

O modelo de corrupção de Shleifer e Vishny (1993), formulado com base no 

dilema da agência, explora a necessidade do governo central (principal) delegar a 

oferta de serviços públicos para diversos órgãos públicos (agente) e examina o nível 

de corrupção nessa relação e o seu impacto sobre o desenvolvimento econômico. O 

modelo apresentado também parte do pressuposto que o setor privado demanda 

diversos serviços públicos complementares (por exemplo, abertura de empresa e 

alvará, licença de exploração e licença ambiental, etc.) que são fornecidos por meio 

de várias agências (órgãos públicos), mas argumentam que a corrupção surge em 

função da estrutura organizacional do Estado, diferente do pressuposto do modelo de 

Rose-Ackerman (1975). A partir desse pressuposto, os autores analisaram o nível de 

corrupção em função de três estruturas organizacionais do Estado (i) várias agências 

diferentes, cada uma fornecendo apenas um dos serviços públicos complementares, 

mas organizadas em conluio, (ii) várias agências, cada uma fornecendo apenas um 

dos serviços, mas operando de forma independente, como monopólios, e (iii) várias 

agências, cada uma fornecendo mais de um serviço, mas competindo na provisão dos 

serviços. Os autores concluem que o terceiro caso (competição) produz o nível mais 

baixo de corrupção, o segundo (monopolistas independentes) o mais alto, e o primeiro 

(colusão) no meio. No entanto, os autores observam que caso as agências combinem 

a corrupção entre si, o valor da propina será mais alto no primeiro caso.  

Nas considerações finais, Shleifer e Vishny (1993) inferem por meio de seu 

modelo dois motivos pelas quais a corrupção pode ser dispendiosa para o 

desenvolvimento econômico.  O primeiro motivo é que a fraqueza do governo central 
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permite que vários órgãos públicos e burocratas estruturem mecanismos de corrupção 

de forma independente, os autores observam ainda que, caso esses órgãos, 

vinculados a governos fracos ou muito espalhados no território3, tenham autonomia 

para criar normas que regulam a prestação de seus respectivos serviços, eles poderão 

gerar um fluxo de suborno cumulativo que tende ao infinito. O segundo motivo, são as 

distorções decorrentes da falta de transparência, para os autores, as exigências de 

sigilo em determinados contratos podem motivar os corruptos a deslocar 

investimentos de projetos de maior relevância, como saúde e educação, para projetos 

potencialmente inúteis, como defesa e infraestrutura, se estes oferecerem melhores 

oportunidades para a “corrupção secreta”, salientam ainda que, as exigências de sigilo 

em contratos também podem levar o governo de um país a manter monopólios, 

impedir a entrada de novas empresas e desencorajar a inovação para evitar expor as 

práticas de corrupção existentes. Portanto, para os autores, é a competição 

econômica e política que pode reduzir o nível de corrupção e seus efeitos adversos, 

pois se diferentes agências competem na prestação dos mesmos serviços, o nível de 

corrupção será menor. Da mesma forma, a competição política proporciona 

transparência às ações do governo, reduz o número de contratos sigilosos e, assim, 

pode contribuir para reduzir a corrupção, desde que a descentralização do poder não 

leve ao feudo das agências e à anarquia. 

Para Leff (1964) a competição entre empresários para conquistar os contratos 

com o Estado equivale a um leilão imperfeito, mas cria um mecanismo de alocação 

eficiente de recursos públicos ao considerar que é praticamente impossível eliminar o 

comportamento corrupto dos burocratas. Para o autor, essa concorrência força os 

preços nas licitações para cima e os favores concedidos pelos burocratas tendem a 

ser alocados para aquelas empresas que podem pagar os subornos mais altos. No 

longo prazo, o autor deduz que somente as empresas mais eficientes conquistarão os 

contratos com o Estado, pois essas empresas serão capazes de fazer as melhores 

ofertas, contemplando o suborno dos burocratas e mantendo preços do produto ou 

serviço licitado compatíveis com o restante dos concorrentes. Com essa dinâmica, o 

autor introduz a hipótese de que o ato de subornar é um mecanismo para contornar 

                                            
3 Downs (1967) ao explicar como ocorre a expansão dos órgãos públicos descreve o fenômeno da 

territorialidade, ou seja, a necessidade de o Estado oferecer seus serviços em todas as regiões da 
nação, mas não explica as consequências dessa alocação de recursos. 
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ou reduzir os entraves da burocracia e agilizar contratos de interesse tanto do público 

quanto do privado. 

Por outro lado, Alam (1990) argumenta que a suposição de condições 

semelhantes a leilões imperfeitos como mecanismo eficiente de alocação de recursos 

públicos não é válida, principalmente porque os burocratas tentam reduzir o risco de 

detecção da corrupção limitando a porção do valor do contrato que será destinada ao 

pagamento de suborno, bem como restringindo o número de empresas que 

participarão da concorrência para evitar aquelas empresas avessas ao pagamento de 

suborno. Com o objetivo de aumentar a receita do suborno, os burocratas corruptos 

alteram a legislação para reduzir a oferta de recursos controlados pelo Estado 

(incluindo o tempo dos burocratas), introduzindo novas incertezas no fornecimento 

desses recursos e prolongando o suprimento de recursos de contratos existente. O 

autor conclui que estas alterações podem impor custos no longo prazo à sociedade 

improváveis de serem compensados por qualquer mecanismo de competição. 

A teoria da causação circular de um processo cumulativo apresentando por 

Myrdal (1960) reforça as argumentações de Alam (1990), pois a dedução dessa teoria 

parte da observação de que a noção de equilíbrio estável é normalmente uma falsa 

analogia que se estabelece quando se formula teorias para explicar mudanças no 

sistema social. Segundo o autor, o que está errado nessa aplicação da teoria é 

assumir que as forças que estão competindo sejam equivalentes ao ponto de gerar 

um equilíbrio justo. O que ocorre na realidade social é justamente o contrário, pois, na 

maioria das vezes, há forças maiores competindo com forças menores, as quais 

impedem o sistema mover-se de forma espontânea para o equilíbrio ótimo, além de 

contribuírem para o sistema social se afastar do equilíbrio desejado a favor do grupo 

social com maior força. Conforme conclui o autor, o equilíbrio enviesado provocado 

pela discrepância dessas forças faz com que transformações endógenas no sistema 

social não provoquem mudanças compensatórias para o equilíbrio desejado, pelo 

contrário, sustenta e conduz o sistema com mais intensidade, na direção original. Em 

virtude dessa causação circular, processos sociais tendem a tornarem-se 

acumulativos e, muitas vezes, aceleram sua velocidade. 

No entanto, Myrdal (1960) descreve que ações exógenas com força e direção 

compensatórias podem estabilizar o processo social no equilíbrio desejado. Ao 

descrever as diversas forças que alimentavam o drama do desenvolvimento 
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econômico da Índia, Myrdal (1968) inclui, entre as diversas causas do círculo vicioso 

da pobreza naquele país, a corrupção. Uma de suas hipóteses é que burocratas 

corruptos atrasam deliberadamente serviços do Estado para aumentar as 

oportunidades de conseguir propinas, criando assim mais um obstáculo para os 

indivíduos superarem a pobreza.  

Para ampliar a discussão sobre essa hipótese, Lui (1985) modelou esse 

fenômeno com base na teoria das filas, atribuindo aos cidadãos a decisão de pagar 

ou não propina para obter uma melhor posição na fila, bem como a utilidade marginal 

de cada cidadão comprar essa vantagem. O equilíbrio do modelo estruturado ocorre 

em função da estratégia de ambos os agentes, o burocrata atrasando os serviços para 

aumentar sua probabilidade de receber propina e o cidadão pagando a propina 

somente quando o valor do serviço superar seu custo de oportunidade de ficar 

esperando na fila, criando assim um equilíbrio de Nash. Como resultado, o modelo 

mostra que as forças que surgem a partir dessas estratégias criam o efeito oposto ao 

pronunciado na hipótese de Myrdal (1968) e reforçam a hipótese de Leff (1964), pois 

ao maximizarem a receita advinda da propina, quando essa é incluída no modelo, os 

burocratas corruptos aceleram a fila antecipando os serviços para aqueles cidadãos 

com custo de oportunidade elevados em função da espera, tendo como efeito colateral 

a postergação dos serviços do Estado para aqueles cidadãos com baixo custo de 

oportunidade em função do tempo de espera, mesmo assim, segundo os resultados 

apresentados pelo modelo, o tempo médio de espera de todos na fila é menor quando 

comparado com o cenário em que não há a possibilidade de pagar propina. 

O modelo de Johnson (1975) parte do pressuposto de que quem orquestra a 

corrupção é o grupo político que ganha as eleições para gerir o Estado (governo) e 

não os burocratas, pois é essa esfera de decisão que tem o poder para fortalecer as 

instituições e permiti-las impor restrições competitivas e legais para evitar a corrupção.  

No entanto, é o nível de aversão a corrupção dos cidadãos que compõe esses grupos 

políticos que determina a corrupção de um governo. O autor deduz que o 

constrangimento de ações corruptas pode surgir dentro do governo ou dentro de 

outros grupos políticos que não ganharam as eleições, se esse constrangimento for 

baixo, o governo enfraquece as instituições, negocia cargos com os grupos políticos 

que não ganharam a eleição e forma coalizões com os burocratas para expandir a 

corrupção, caso contrário a corrupção diminuiria.   
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Logo, o modelo proposto por Johnson (1975) infere que em uma sociedade na 

qual combina cidadãos pouco avessos à corrupção e instituições fracas, a receita de 

corrupção realizável é significativa em relação à renda nacional, provocando efeitos 

negativos sobre a alocação da renda e o bem-estar dessa sociedade. Nesse caso, 

explica o autor, esses efeitos negativos sobre a sociedade se sustentam porque há 

um fluxo de recursos excessivo retirados da produção para a atividade política (menos 

produtiva), que é estruturado, operado e distribuído pela coalizão formada pelo grupo 

que ganhou as eleições. O modelo apresentado pelo autor também infere que para a 

coalizão maximizar a receita advinda da corrupção são aplicadas diferentes taxas de 

propinas cobradas de diferentes atividades econômicas. O efeito líquido dessa 

estratégia é fazer com que a economia funcione dentro de sua fronteira de 

possibilidades de produção social, no entanto, essa fronteira de possibilidades de 

produção social é menor comparada com o cenário em que não há corrupção, além 

de conduzir indivíduos fora da coalizão para níveis mais baixos de bem-estar. 

Essa estratégia de interação entre oportunistas privados e o interesse dos 

agentes públicos em diferentes níveis da hierarquia do governo foi analisada por 

Dabla-Norris (2000). O autor examinou o comportamento desses agentes e seus 

efeitos sobre a atividade econômica a fim de caracterizar as condições sobre as quais 

a corrupção governamental se estabelece como um fenômeno que não interfere no 

equilíbrio do sistema. Para isso, criou-se um jogo estratégico com três agentes: o 

governo central, o parlamento e agentes privados e, ainda, com as seguintes regras: 

o governo central e o parlamento devem estimular o setor privado a aumentar a 

produtividade e o investimento; o parlamento precisa garantir que o ambiente 

institucional flua para manter a receita do governo central; o governo central 

supervisiona o parlamento e estimula seu funcionamento com bônus sobre os 

salários, bem como tem a habilidade de tributar os agentes privados; o parlamentar 

pode maximizar sua receita em função dos bônus do governo central e em função das 

propinas do setor privado. 

Dabla-Norris (2000) estabelece que o jogo começa com o governo central 

determinando as políticas para maximizar sua receita, a partir disso, o parlamento 

influencia o ambiente institucional para cumprir as metas do governo central, que, por 

consequência, afeta a maximização de lucro dos agentes privados, que por sua vez 

tentam corromper o parlamento oferecendo propina. Como o parlamento encontra-se 
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entre as duas forças, governo central e setor privado, ele maximiza sua receita 

equilibrando a capacidade de receber propina sem ser punido pelo governo central. 

Os resultados desse jogo estratégico proposto pelo autor mostram que 1) a corrupção 

aumenta à medida que o governo central aumenta sua meta de arrecadação, 2) 

mesmo com metas elevadas de arrecadação, a corrupção diminui se a supervisão do 

governo central sobre o parlamento for eficiente e 3) a corrupção política se estabelece 

em qualquer nível de equilíbrio da interação estratégica dos agentes. 

 Asilis e Juan-Ramon (1994) elaboram um modelo de equilíbrio geral dinâmico 

para avaliar o impacto da corrupção no processo de acumulação de capital da 

economia. Nesse modelo, a corrupção é incorporada como uma variável endógena, a 

qual apresenta uma relação direta com o processo de acumulação de capital e inversa 

com o risco de detecção da corrupção e o valor da punição, quando o burocrata 

corrupto é condenado. O modelo parte do pressuposto de que a função de produção 

da economia apresenta retornos constantes de escala e, por consequência, o produto 

aumenta em função do estoque de capital acumulado no período anterior. Para 

estabelecer a dinâmica do modelo os autores incorporam dois agentes, burocratas e 

não-burocratas, e que ambos ampliam suas respectivas restrições orçamentárias de 

forma homogênea e vinculadas ao crescimento do produto. Logo, a utilidade de 

ambos agentes está diretamente associada à sua restrição orçamentária, no entanto, 

os autores incorporaram um mecanismo no modelo no qual, a cada período, os 

burocratas decidem ampliar sua utilidade total, ampliando suas respectivas restrições 

orçamentária cobrando propina dos não-burocratas.  

Com esse mecanismo, o modelo de Asilis e Juan-Ramon (1994) estabelece 

que o consumo dos não-burocratas cresce de acordo com o rendimento do seu capital, 

mas sofre influência tanto da depreciação do capital quanto da concessão de parte 

desses rendimentos para os burocratas. Do outro lado, os autores observaram que o 

consumo dos burocratas pode ainda ser ampliado, além da cobrança de propina, caso 

esses burocratas apliquem essa parcela ilegal do seu capital em fundos de 

investimento fora do país, obtendo assim rendimentos extras. O modelo ainda vincula 

a receita do Estado (principal) ao rendimento de ambos agentes, os autores ainda 

replicam as equações de custo de monitoramento do Estado de Becker (1968) e 

estabelecem a mesma sistemática, na qual quanto mais o Estado gasta com a 

estrutura de monitoramento menor a capacidade deste oferecer bens públicos. Dessa 
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forma, os autores deduzem que, na presença de corrupção, a capacidade de 

acumulação de capital dos não-burocratas se reduz a cada período e, por 

consequência, a receita do Estado também se reduz, pressionando a capacidade de 

este manter a oferta de bens e serviços públicos, conduzindo a sociedade a um nível 

de bem-estar inferior. 

Ao derivar a equação de corrupção estruturada no modelo, Asilis e Juan-

Ramon (1994) concluem que políticas anticorrupção são mais eficientes em países 

em desenvolvimento, pois neles a taxa de juros é mais alta, o que motiva os burocratas 

corruptos a solicitarem mais propina e obterem rendimentos maiores quando 

comparados ao mesmo tipo de rendimento em economias com taxas de juros 

menores 4 . Nesse caso, as políticas anticorrupção envolveriam a ampliação do 

orçamento do Estado para ampliar o monitoramento sobre os burocratas corruptos, 

mas como a receita da corrupção nesse caso é alta, o Estado obteria um retorno mais 

do que proporcional ao impor punições que exijam o valor corrompido de volta mais 

multas. Exclusivamente nesse caso, os autores inferem que o orçamento do Estado 

aumentaria a tal ponto de ampliar a oferta de bens e serviços públicos.  

Dentro do escopo da economia monetária, Huang e Wei (2003) lembram que 

regimes cambiais fixos geralmente são prescritos para aumentar a credibilidade do 

governo e manter a taxa de inflação baixa. No entanto, os autores demonstram que 

em países onde a corrupção é subjacente, o regime cambial fixo mina a credibilidade 

do governo e conduz a política cambial ao fracasso, basicamente porque a corrupção 

está associada a desequilíbrios na política fiscal. Outra dedução dos autores é de que 

a taxa de inflação é inversamente proporcional ao nível de corrupção na economia. 

Isso porque, do mesmo modo, os autores incluem a corrupção como uma variável do 

modelo que flexibiliza a política fiscal. 

No entanto, Wu (2008) estima a probabilidade de crises cambiais  surgirem em 

função de um ambiente institucional fraco por meio do modelo IS-LM-BP estendido 

por Maurice Obstfeld. O autor também inclui a corrupção como variável na parte IS do 

modelo, a qual interfere na variável tributos, ou seja, no modelo do autor, quanto maior 

a corrupção maior a ineficiência do governo arrecadar tributos e, por consequência, 

                                            
4 Bottechia (2013), compilando dados de 28 países, estimou que para cada um ponto nos índices de 

corrupção, o spread bancário aumenta 0,897 pontos percentuais. Medeiros (2011) trabalhando com 
dados de 75 países, estimou que para cada um ponto nos índices de corrupção a taxa de juros sobre 
empréstimos aumenta em 0,821 pontos percentuais.  



41 

 

 
 

maior a fragilidade do ambiente institucional. A partir dessa fragilidade, os autores 

deduzem que para equilibrar o modelo, a estrutura de governança vale-se do processo 

conhecido como senhoriagem, aumentos sucessivos da base monetária que 

contribuem para um aumento temporário na receita tributária e depreciação da taxa 

de câmbio. Desse modo, um ambiente institucional fraco teria relação com 

desequilíbrios cambiais e denominada pelos autores como crise cambial 

autorrealizável. Além disso, os autores ainda deduzem que quando essa crise cambial 

autorrealizável se materializa, a desvalorização cambial é maior do que em países 

onde a corrupção é fortemente controlada5.  

Em relação ao comportamento social, para Pani (2009) a corrupção pode 

persistir por longos períodos em uma democracia e indaga que essa persistência pode 

ser fruto de uma escolha racional e bem informada dos cidadãos. O autor demonstra 

um modelo teórico, cidadão-candidato de democracia representativa, no qual deduz 

como a corrupção pode distorcer a alocação de recursos entre os gastos públicos e 

privados, alterando as preferências políticas dos eleitores. Dessa forma, se antes da 

eleição, os eleitores têm a sensação de que a corrupção está deteriorando a alocação 

de recursos, então elegerão um candidato que reduzirá os gastos públicos reais e, se 

a demanda mediana do eleitor por bens públicos for suficientemente elástica, uma 

redução de impostos6. Por outro lado, se os eleitores anteciparem uma mudança nas 

preferências políticas em favor de gastos públicos mais elevados, eles poderão apoiar 

arranjos institucionais que favoreçam a corrupção. 

Por outro lado, Vardy e Morgan (2006) fundamentam sua argumentação na 

teoria dos custos de transação e demonstram que o custo e a frequência com que 

ocorre a compra de votos depende crucialmente de dois fatores: 1) as contingências 

disponíveis em contratos para compra de votos (implícitos ou explícitos), bem como 

2) os desejos ou necessidades dos eleitores. Desse modo, quando o que é contratável 

                                            
5 Pimentel, Luporini e Modenesi (2016), sem qualquer relação com corrupção, analisaram o impacto da 

oscilação cambial sobre os preços ao consumidor (IPCA) no Brasil, no período entre 1999 e 2013 e 
verificaram, por meio de diversas especificações econométricas, a existência de assimetrias no nesse 
impacto, indicando um repasse de 11,38% no caso de depreciação e de 2,84% no caso de apreciação 
da moeda brasileira em relação ao dólar americano. 

6 Borcan, Lindahl e Mitrut (2014) avaliaram como a corrupção responde a um corte abrupto sobre os 

gastos públicos. Após as eleições de 2010 na Romênia, contra a incredulidade da sociedade perante 
as promessas de campanha, o governo cortou 25% dos salários do funcionalismo público, inclusive 
de professores. Os resultados mostraram um aumento de 3,9% a nota das provas do exame nacional 
dos alunos de escola pública, em comparação a nota dos alunos de escola privada. 
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coincide com o que os eleitores se preocupam, o custo da compra de votos é 

substancialmente reduzido. Em contrapartida, quando o que é contratável não 

coincide com os motivos dos eleitores, os autores demonstram a compra de votos 

pode ser extremamente cara ou totalmente impossível. 

Portanto, para Várdy e Morgan (2006), enriquecer as possibilidades de 

contingências contratuais para permitir o condicionamento dos votos, aumenta 

substancialmente o poder dos grupos de interesse de comprar votos de maneira 

barata. Dessa forma, se a maioria absoluta de um grande eleitorado é contra uma 

determinada candidatura e, ainda, se existe um grupo de interesse alinhado com essa 

candidatura, então, apesar da impossibilidade apresentada, o grupo de interesse pode 

construir um esquema de compra de votos que entrega uma maioria absoluta à sua 

candidatura preferida, a um custo arbitrariamente pequeno. Por corolário, a 

competição política não se apresenta como um antídoto à influência de grupos de 

interesse contrários a maioria, bem como o tamanho do eleitorado não serve como 

dissuasor para a compra de votos, pois a despesa total do grupo de interesse não 

aumenta proporcionalmente com o número de eleitores necessários para obter a 

aprovação da política impopular.  

Por fim, Morgan e Várdy (2011) sugerem que, quando os eleitores se importam 

mais com os seus próprios votos e menos com as promessas, o sufrágio universal se 

torna de fato um antídoto efetivo contra a corrupção. Em contraste, quando os 

eleitores se preocupam principalmente com o retorno de seu voto, as cédulas secretas 

não afetam o custo da compra de votos. A extrapolação das deduções do modelo para 

a emersão do uso de tecnologias da informação e sua capilaridade no processo 

democrático, mostram que a possibilidade de alterar dramaticamente os resultados 

das eleições, com grupos de interesses gastando relativamente menos para comprar 

votos, aumenta. 

No prazo estabelecido para essa revisão de trabalhos teóricos não foram 

encontradas demonstrações que adaptassem à corrupção a teoria neoclássica do 

equilíbrio geral de Walras (1996) e sua interdependência quantitativa entre setores 

econômicos inter-relacionados. Esse modelo consiste em um sistema de equações 

lineares, em que cada equação descreve a distribuição de produtos de um setor por 

toda a economia. Os coeficientes desse sistema de equações determinam o grau de 

relação e dependência entre os setores econômicos, bem como com os componentes 
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da demanda final. Diante disso, essa pesquisa avança um passo ao propor a hipótese 

de revogação da corrupção, na subseção 3.2.1, a ser inserida em modelos de insumo-

produto. Não obstante, na próxima seção organiza-se a revisão dos trabalhos 

empíricos que se propuseram a investigar o impacto da corrupção sobre agregados 

macroeconômicos, variáveis microeconômicas e padrões de comportamento social.  

 

 

2.3 Trabalhos empíricos sobre corrupção 

Para testar a hipótese de que a religião influencia os níveis de corrupção de um 

país, Treisman (2000) inclui em seu modelo a porcentagem da população que era 

muçulmana, católica, anglicana ou de outras religiões, de 66 países, entre 1980 a 

1998. As evidências econométricas mostraram que quanto maior a proporção de 

protestantes na população de um país, a partir de 1980, menor foi o índice de 

corrupção percebida. No entanto, o autor destaca que, mesmo a porcentagem de 

protestantes apresentando correlação negativa e estatisticamente significativa sobre 

o índice de corrupção, a proporção de adesão aos outros grupos religiosos não foi 

estatisticamente significativa. Mesmo assim, a proporção de protestantes parece ter 

um efeito pequeno, mas significativo, pois um adicional de 5 a 10% da população 

protestante reduziria o índice de corrupção de um país em 10%. 

Damania, Fredrikssson e Mani (2003) investigaram porque a corrupção e 

distorções no ambiente institucional persistem mesmo elas sendo ilegais. Os autores 

utilizaram uma composição dos sub índices da Corruption Perceptions Index e o 

Control of Corruption Index, para avaliar a corrupção em função da estabilidade 

política, eficiência judiciária, capacidade, cumprimento das normas e tensão racial. Os 

resultados do modelo apresentam uma correlação negativa entre corrupção e 

ambiente institucional (índices de cumprimento das normas) e, ainda, que o ambiente 

institucional apresenta uma correlação negativa com estabilidade política. Por outro 

lado, os resultados mostram que a eficiência judiciária só é estatisticamente 

significante em função do ambiente institucional.  

Esses resultados, levaram Damania, Fredrikssson e Mani (2003) a deduzirem 

que a corrupção persiste, por longos períodos, apenas em países em que não há 

estabilidade política, desse modo, o ambiente institucional enfraquece, a eficiência do 

judiciário diminui, a corrupção burocrática aumenta com redução de custo para o 
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corruptor, e esse se concentra no lobby da política de alto escalão para que esses 

políticos resistam a reformas que permitam ao sistema judiciário debelar a corrupção. 

Portanto, para os autores, o efeito da estabilidade política sobre a corrupção não é 

direto, mas sim, indireto. Dessa forma, caso o país alcance um certo nível de 

estabilidade política, o ambiente institucional se fortalecerá, na sequência a eficiência 

do judiciário aumentará, para somente então, reduzir os casos de corrupção. Esse 

resultado complementa as conclusões de outros estudos que atribuíram a persistência 

da corrupção em uma democracia a alguma falha por parte dos eleitores ou do sistema 

eleitoral, conforme o modelo teórico de Pani (2009). 

Por outro lado, a estabilidade política perpassa pela liberdade de imprensa e 

de acordo com Brunetti e Weder (2003) há forte evidências sobre essa hipótese. Para 

testá-las os autores utilizaram um conjunto de índices sobre liberdade de imprensa 

compilados pela Freedom House, a qual calcula esses índices para mais de 145 

países, desde 1996. Já para informação sobre corrupção também utilizaram o 

International Country Risk Guide. O modelo dos autores mostrou que a correlação 

entre liberdade de imprensa e corrupção é negativa e estatisticamente significativa. 

As evidências sugerem que para cada aumento de um ponto percentual no índice de 

liberdade de imprensa, reduz o índice de corrupção em 6,6 pontos percentuais. 

Fredriksson e Mani (2002) testaram a hipótese de que o Estado de Direito afeta 

a formação do ambiente institucional. Os autores utilizaram os sub indicadores que 

compõem o Environmental Sustentability Index de 2001, de 83 países, para criar as 

variáveis rigidez do ambiente institucional, Estado de Direito e corruptibilidade do 

ambiente institucional. Os resultados do modelo mostram que aumentos no grau de 

Estado de Direito apresentam dois efeitos opostos sobre o ambiente institucional. O 

primeiro, é uma correlação negativa com a rigidez do ambiente institucional, visto que 

o Estado de Direito aumenta a participação da sociedade nas decisões do Estado. 

Porém, o segundo efeito, é que essa flexibilização do ambiente institucional aumenta 

o número de casos de corrupção. Por consequência, quanto maior o grau de Estado 

de Direito de um país, maior a corruptibilidade do ambiente institucional. 

Hameed (2005) emprega novos índices de transparência fiscal baseados nos 

relatórios dos países que aderiram ao Code of Good Practices on Fiscal 

Transparency, do Fundo Monetário Internacional. Esses índices são desenvolvidos 

em torno de quatro diferentes grupos de práticas: confiabilidade dos dados, orçamento 
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de médio prazo, relatórios de execução orçamentária e divulgação de risco fiscal. Os 

autores examinam a relação da transparência fiscal com a credibilidade do mercado, 

a disciplina fiscal e a corrupção. De acordo com seus resultados, o controle da 

corrupção apresentou correlação positiva apenas com a variável transparência fiscal, 

mas essa relação é estatisticamente significativa a 99% de nível de significância, 

apresentando evidências de que para cada ponto que o país avança no índice de 

transparência fiscal, o índice de controle da corrupção aumenta 3,28 pontos. 

Por outro lado, Rijckeghem, Caroline e Weder (1997) desenvolveram dois 

modelos para testar a corrupção no funcionalismo público em função dos salários. Em 

suas implementações empíricas definiram como variável dependente, um índice 

calculado pela International Country Risk Guide e, as variáveis explicativas, como o 

valor dos salários, a eficiência do controle interno e externo, insuficiência de controle 

externo e interno, punições estatutárias, entre outras distorções ou oportunidades na 

economia. O primeiro modelo, onde os salários são acima da média do mercado, 

prevê que a corrupção desaparece quando os salários atingem um certo nível, sendo 

que, a corrupção só acontece se, e somente se, a propina for muito alta e a 

probabilidade de ser pego for baixa, bem como baixas penalidades.  

O segundo modelo de Rijckeghem, Caroline e Weder (1997), onde os salários 

se equivalem a média do mercado, mostrou que a corrupção não apresenta uma 

relação com os salários e, em função disso, o modelo não foi capaz de determinar um 

nível de salário que coibisse a corrupção, entretanto, esse modelo também mostra 

uma correlação positiva com os mecanismos de monitoramento e punição. Por fim, os 

autores destacaram que, apesar da correlação dos salários com a corrupção ser 

negativa em ambos os modelos, os testes mostraram que, nos dois cenários, não é 

possível afirmar que a variável salário irá coibir a corrupção, debilitando a proposta 

teórica de Becker e Stigler (1974). O modelo de Chand e Moene (1997) corrobora com 

esses resultados, mas acrescentam que para coibir a corrupção com bons salários é 

necessário eliminar o corrupção política antes. 

Tanzi e Davoodi (1997) estruturaram um modelo econométrico para analisar a 

relação da corrupção e os investimentos do Estado. Utilizando duas fontes de 

informação para compor uma série de 25 anos, disponível para 68 países, do índice 

de corrupção do Business International e Political Risk Service, ambos apurados pelo 

International Country Risk Guide, os autores associaram em seu modelo esse índice 
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de corrupção com as séries históricas de investimento público, receitas tributárias, 

orçamento para manutenção dos ativos do Estado e um grupo de variáveis para 

associar a qualidade do investimento público.  

Os resultados do modelo dos autores supracitados apresentam evidências 

empíricas de que a corrupção política distorce o processo de decisão relacionada a 

grandes projetos de investimento público, reforçando a teoria de corrupção política de 

Rose-Ackerman (2013). Os destaques do modelo foram que a corrupção tem um alto 

grau de correlação com grandes investimentos de infraestrutura e, ainda, que a 

consequência da corrupção, nesses grandes projetos de investimentos, é a redução 

da capacidade de crescimento da economia do país. 

 Adiante, Tanzi e Davoodi (2000) atualizam e detalham seu modelo, justificando 

que o crescimento econômico do país é comprometido quando há corrupção em 

grandes projetos de infraestrutura porque 1) a taxa de crescimento do investimento 

público se torna-se maior do que a taxa de crescimento da receita tributária, 2) forçam 

os governos a reduzirem os gastos de operação e manutenção de outros 

investimentos que já foram concluídos e 3) reduzem, no longo prazo, a qualidade da 

infraestrutura pública, aumentando, por consequência, o custo de fazer negócios tanto 

para o setor público quanto para o privado. 

As estimativas de Mo (2001) reforçam esses resultados, pois em seu modelo a 

cada aumento de 10% no nível de corrupção reduz a taxa de crescimento do PIB em 

cerca de 0,72%, ou seja, um aumento de uma unidade no índice de corrupção reduz 

a taxa de crescimento em 0,545 pontos percentuais. O autor ainda decompôs seus 

estimadores e observou que 53,0% desse impacto da corrupção sobre o Produto 

Interno Bruto (PIB) deveu-se a variável relacionada a estabilidade do ambiente 

institucional, 21,4% do impacto foi transmitido pelos investimentos públicos, 14,8% em 

função da redução da produtividade do capital humano e 11,8% relativo ao impacto 

direto da corrupção sobre o crescimento econômico dos países.  

Apesar dos vários modelos teóricos e empíricos que discutem o impacto da 

corrupção sobre o nível de renda de uma nação e sobre o bem-estar social, há apenas 

dois trabalhos empíricos nesse sentido para o Brasil, o primeiro de Silva, Bandeira e 

Garcia (2001), que estimaram o impacto da corrupção na renda nacional no ano de 

1998 utilizando modelos de equilíbrio geral, inferindo que nesse ano o impacto havia 

sido de 68% do PIB brasileiro. O segundo estudo foi realizado por Carraro, Fochezatto 



47 

 

 
 

e Hillbrecht (2006) que também estimaram o impacto da corrupção na economia 

brasileira com modelos de equilíbrio geral, obtendo como resultado a perda de 11% 

da renda nacional em função da corrupção no ano de 1998.  

Utilizando um modelo de crescimento com especialização, onde o impacto do 

investimento público no crescimento depende da disponibilidade de supervisão e 

fiscalização pública complementar, Chakraborty e Dabla-Norris (2011) encontram 

resultados semelhantes. Seus resultados mostram que a fragilidade da supervisão e 

fiscalização do investimento público reduz a taxa de retorno dos investimentos 

privados, reduz a especialização da economia e, portanto, compromete o crescimento 

econômico. Por corolário, esse quadro corrobora para explicar a baixa elasticidade do 

investimento público em países de baixa renda e, ainda, que são os múltiplos 

equilíbrios com corrupção, e não as diferenças tecnológicas, que ajudam a explicar as 

diferenças observadas no volume de investimento público entre os países ricos e 

pobres. Por fim, os autores demonstram que a qualidade do investimento público pode 

explicar uma parcela significativa das diferenças de renda entre os países. 

No Oriente Médio, Imam e Jacobs (2007) constataram que a baixa arrecadação 

de tributos, como parcela do PIB em relação a outras regiões de renda média, se deve 

em parte à corrupção, sendo que a receita proveniente de alguns tributos são mais 

afetados do que outros. Os tributos com menor arrecadação, de acordo com os 

autores, foram aqueles que exigem interação frequente entre a autoridade fiscal e os 

cidadãos. Os impostos sobre importação e exportação são os mais afetados pela 

corrupção do que a maioria dos outros tipos de tributação. Com base nesses 

resultados, os autores observaram que se os governos desses países precisarem 

aumentar a receita tributária, deveriam o fazer reduzindo a corrupção e/ou 

aumentando a alíquota de tributos menos suscetíveis a corrupção7.  

Leite e Weidmann (1999) também associam corrupção com um dos fatores que 

reduz o crescimento econômico e acrescentam evidências empíricas de que a 

abundância de recursos naturais cria oportunidades para rent-seeking behavior e que, 

esse comportamento, é um importante fator para determinar o grau de corrupção em 

um país. Para apresentar essas evidências, os autores implementaram um modelo de 

                                            
7 Danninger, Cangiano e Kyobe (2005) propõem um modelo alternativo, que incorpore os efeitos da 

corrupção, para previsão das receitas tributárias de países de baixa renda. Os autores sugerem que 
as informações do modelo proposto possam contribuir com informações para que autoridades possam 
planejar medidas para reduzir esses desvios do erário, paulatinamente.   
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crescimento ilustrando a relação entre recursos naturais, corrupção e crescimento 

econômico. Esse modelo determinou que quanto maior a abundância de recursos 

naturais, maior a probabilidade de grupos sociais dominarem esses recursos, 

concentrando o estoque de capital e ampliando as relações de corrupção para não 

dividirem a oportunidade de explorar esses recursos.  

Outra estratégia para avaliar o impacto da corrupção sobre o desempenho da 

economia foi apresentado por Abed e Davoodi (2000), que desdobraram o modelo em 

quatro equações tendo a taxa de crescimento, a taxa de inflação, o balanço fiscal e 

investimento externo direto, respectivamente, em função do índice de corrupção, do 

índice de progresso de reformas estruturais, do índice de reaproximação dos preços 

à economia de mercado, disponibilidade de recursos naturais e número de anos de 

economia planificada, de 25 países em desenvolvimento, entre 1994 a 1998.  As 

evidências estatísticas revelam que o índice de progresso de reformas estruturais e o 

índice de reaproximação dos preços à economia de mercado são estatística e 

economicamente mais importantes do que as demais variáveis independentes para 

explicar o desempenho econômico retratado no conjunto das variáveis dependentes 

dos quatro modelos.  

A associação entre barreiras ao comércio internacional e o fluxos de capitais à 

corrupção foi investigada por Gatti (2004). Em seu modelo foi utilizado os sub índices 

do International Country Risk Guide index (ICRG). A correlação entre corrupção e 

barreiras comerciais é sensível à especificação de regressão, com 95% de confiança, 

indicando que para cada redução de 1% no controle da corrupção as barreiras 

comerciais aumentam em 1,95%. No entanto, as correlações entre corrupção e as 

variáveis relativas a fluxo de capitais entre os países não se apresentaram 

estatisticamente significativa. A autora atribui essa falta de aderência entre corrupção 

e fluxo de capitais a característica do índice de corrupção utilizado no modelo, que 

mede a percepção da corrupção em um coeficiente de 0 a 10, ponderado com outras 

variáveis e, ainda, salienta ser possível realizar essa análise apenas com valores 

relacionados a corrupção. 

Jong e Bogmans (2011) estimam o impacto da corrupção sobre as importações 

e exportações dos países. Com base no Environmental Performance Index (EPI) e no 

Irregular Payment and Bribe (IPB), os autores estruturam dois modelos, um colocando 

a média de importações entre 1999 a 2002 como variável dependente e, o outro, tendo 
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a média das exportações entre 1999 a 2002 como variável dependente. Assim seus 

resultados, significativos estatisticamente e com 99% de confiança, mostram que, um 

aumento de 1% na frequência de pagamento de propinas para os funcionários da 

alfândega, reduz a média das importações em 2,14% e a média das exportações em 

1,53%. Se houver um aumento de 1% no tempo médio para embarque das 

mercadorias, a média das importações reduz em 3,81% e das exportações 3,09%. Os 

autores concluem que a corrupção não facilita os processos alfandegários para os 

empresários, refutando a teoria de Leff (1964), a menos que, conforme ressaltam os 

autores, os resultados reflitam um cenário de corrupção endêmica, no qual todo 

funcionário exige propina para desembaraçar as mercadorias. 

Outro fonte que pode gerar corrupção foi investigada por Abdih et al. (2012), 

usando um modelo simples, com dados de corte transversal de 111 países, 

encontraram evidências estatisticamente significativas de que quanto maior as 

transferências unilaterais de trabalhadores para seus países de origem, menor é o 

controle da corrupção naquele país. Os autores ajuízam que, apesar desses recursos 

serem privados, geram um risco moral para o governo, o qual pode se aproveitar da 

situação e deixar de oferecer bens e serviços públicos em função das remessas 

recebidas pelas famílias (free rider problem). Esse risco é plausível, visto que as 

famílias deixam de questionar a qualidade dos bens públicos, pois tem condições de 

adquirir os mesmos bens no setor privado, que por sua vez, reduz o controle sobre a 

corrupção. Para os autores, as remessas, atuando como um amortecedor entre o os 

deveres do governo e a exigências seus cidadãos. 

Além de afetar o crescimento econômico, Gupta, Davood e Alonso-Terme 

(1998) encontram evidências de que taxas crescentes de corrupção a longo prazo 

estão relacionadas ao aumento da desigualdade de renda e pobreza. Em seus 

resultados, cada aumento de um ponto no índice de corrupção aumenta a taxa de 

crescimento da desigualdade de renda em 2,54 pontos percentuais e reduz a taxa de 

crescimento da renda dos mais pobres em 7,8 pontos percentuais. Esses resultados 

são válidos para países com diferentes estágios de desenvolvimento econômico, com 

diferentes experiências de crescimento em função da base de dados compilada para 

o estudo. Os autores concluem que o pilar desse ciclo vicioso é a corrupção, a qual 

limita a quantidade de recursos para a formação de capital humano. 
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Jong-Sung e Khagram (2005) também encontram fortes evidências entre o 

controle de corrupção e o índice de Gini, onde um aumento de 10% no controle da 

corrupção, melhora a distribuição de renda em 3,52%, com nível de confiança de 99%.  

Os autores fazer uma reflexão sobre seus resultados, a qual conduz a dedução de 

que a desigualdade de renda aumenta o nível de corrupção por meio de mecanismos 

materiais e normativos. Eles explicam que, os ricos, têm maior motivação e mais 

oportunidades para se envolver em corrupção, enquanto os pobres são mais 

vulneráveis à extorsão e menos capazes de monitorar e responsabilizar os ricos e 

poderosos à medida que a desigualdade aumenta. Ressaltam ainda, com base em 

seus resultados, que a desigualdade também afeta negativamente as normas sociais, 

agregando a isso os casos de corrupção, surge a descrenças das pessoas na 

legitimidade de regras e instituições, bem como a tolerância a corrupção como um 

comportamento aceitável.  

Em função da hipótese de limitação da formação de capital humano, Gupta, 

Davoodi, Tiongson (2000) aprofundam a investigação sobre os impactos da corrupção 

nos sistemas de saúde e educação com base nas informações disponível no Banco 

Mundial para 71 países. A análise empírica mostrou que a corrupção tem correlação 

positiva em relação 1) a taxa de mortalidade de recém-nascidos, 2) a taxa de 

mortalidade infantil, 3) o percentual de peso de recém-nascidos abaixo da média e 4) 

com as altas taxas de evasão escolar no primário. Os autores destacam que em 

países com elevados índices de corrupção, a taxa de mortalidade infantil, é um terço 

maior do que em países com baixo índice de corrupção. Já as taxas de mortalidade 

infantil e recém-nascidos com peso abaixo da média, são duas vezes maiores e, 

ainda, a taxa de evasão escolar no primário é cinco vezes maior do que aqueles 

países com baixos índices de corrupção. 

Dado ao seu forte vínculo com a cultura, a corrupção não deve ser analisada 

sem considerar os aspectos culturais de cada país, de acordo com Paldam (2002). 

Para tanto, o autor construiu dois modelos para testar o impacto da cultura sobre o 

índice de corrupção, no primeiro modelo agrupou-se os países de acordo com sua 

afinidade cultura geográfica (norte ocidental, leste europeu, África, oriente médio, 

américa latina) para verificar a relação do índice de corrupção com esses 

agrupamentos, o segundo modelo, testou o comportamento democrático em relação 

ao índice de corrupção. Em seus resultados, a cultura africana tem alta corrupção 
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apenas devido à pobreza - não por razões culturais, os demais grupos culturais 

condizem com seu nível de desenvolvimento e taxas de corrupção, ou seja, a cultura 

norte ocidental é estatisticamente significativa, a 99% de confiança, menos corrupta 

do que as culturas latinas, do leste europeu e asiáticas. Os países orientais são um 

pouco mais corruptos do que deveriam estar em seu nível de desenvolvimento, o autor 

alega que, como esses países ficaram ricos rapidamente, eles não tiveram tempo para 

ajustar o nível de corrupção. Já a relação do comportamento democrático em relação 

a corrupção não mostrou resultados estatisticamente significativos.  

No caso específico da Itália, Monte e Papagni (2007) investigaram os 

determinantes da corrupção na Itália no período de 1963 a 2001 usando dados sobre 

crimes contra a administração pública em nível regional. As estimativas mostram que 

variáveis econômicas como gastos do governo e nível de desenvolvimento são 

significativas para explicar a ascensão do índice de corrupção no país após a década 

de 1970, período de bonança na Itália e, por consequência, aumento do Estado na 

economia. A partir de 1993, no ápice da operação Mani Pulite, o índice de corrupção 

na Itália começa a declinar, mas as variáveis relativas a estabilidade políticas e 

culturais, tais como concentração partidária, presença de organizações voluntárias, 

absenteísmo nas eleições nacionais foram, além de estatisticamente significantes, 

muito mais relevantes para explicar o comportamento da curva do índice de corrupção 

após 1993. Nesse último período, houve criação de partidos e organizações 

voluntárias mobilizados contra a corrupção o que, junto com o aumento do 

absenteísmo nas eleições, permitiu que partidos da oposição assumissem o poder. 

Todavia, os autores ressaltaram a baixa relação entre corrupção e o ambiente 

institucional durante todo o período analisado e concluíram que a principal mudança 

para combater a corrupção deveria vir dessa variável8.  

Políticas de distribuição de renda são medidas recomendas para afrontar a 

desigualdade social no curto prazo. No entanto, essas dotações geralmente padecem 

sobre o influxo da corrupção. Muralidharan, Niehaus e Sukhtankar (2016) avaliaram o 

impacto da tecnologia contra a corrupção burocrática nos dois principais sistemas de 

                                            
8 O trabalho de Monte e Papagni (2007) foi encaminhado para o European Journal of Political Economy  

em agosto de 2004 e aceito em março de 2007. Em 14 de abril de 2008 a coligação formada pelo 
Polo della Libertà, Liga Nord e Movimento per l'Autonomia, apoiando a candidatura de Silvio 
Berlusconi a Presidente do Conselho de Ministros, venceu as eleições com ampla maioria no 
Parlamento, conquistando 46,8% (340 cadeiras) na Câmara e 47,3% (168 cadeiras) no Senado, com 
quase nove pontos percentuais à frente dos adversários do Partido Democrático. 
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distribuição de renda da Índia, o Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Guarantee Scheme (NREGS) – o maior fundo de proteção ao trabalhador do mundo 

e, o Social Security Pension (SSP), equivalente ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social brasileiro. Os autores coletaram dados por meio de questionários durante a 

imposição do uso de autenticadores biométricos e cartões inteligentes para liberar o 

pagamento dos benefícios de ambas instituições, para 19 milhões de beneficiários. 

Os resultados mostraram uma redução significativa no número de casos de 

beneficiários “fantasmas” e coerção dos funcionários sobre os beneficiários, 41% no 

NREGS e 47% no SSP. Além disso, os autores observaram que houve um aumento 

de 17% no número de beneficiários reais do NREGS sem elevar os custos da 

instituição para atendê-los. Posteriormente, Hanna (2017) calculou que a taxa interna 

de retorno desse investimento nas instituições indianas foi superior a 50%. 

A análise empírica de Gupta, Mello e Sharan (2000), revelou evidências, 

estatisticamente significativa, de uma correlação negativa entre quatro diferentes 

índices de corrupção e os gastos do setor de defesa dos governos de 120 países. Os 

resultados mostram que para cada ponto percentual na razão entre gastos militares e 

Produto Interno Bruto (PIB), reduz em 0,35 pontos o índice de controle da corrupção 

e concluem, destacando a evidência de que quanto mais corrupto o país, maior é seu 

gasto proporcional ao PIB em armamento. 

Sobre bens e serviços produzidos por empresas públicas, Arezki e Brückner 

(2009) investigaram a relação entre a receita do petróleo de empresas públicas de 31 

países exportadores e a corrupção.  Para analisar essa relação, os autores utilizaram 

regressões de efeitos fixos e dados em painel. As evidências estatísticas mostram que 

aumentos da receita derivada do petróleo no país, levam 1) a aumentos significativos 

na corrupção dentro do país, 2) a diminuições significativas nos direitos políticos no 

país e 3) a aumentos significativos nas liberdades civis dentro do país. Por outro lado, 

se constatou que, em média, os aumentos do petróleo dentro do país não tiveram um 

efeito geral significativo sobre o risco de conflito civil, rejeitando a hipótese de que o 

dinheiro do petróleo ameaça a estabilidade do Estado. Os autores concluem, 

destacando que a principal consequência da corrupção sobre as receitas do petróleo 

é a perda da oportunidade de alocar esses recursos em setores prioritários para a 

sociedade. 
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O trabalho de Lambsdorff (2005) encontra evidências estatisticamente 

significativas, a 99% de confiança, em relação ao impacto da corrupção sobre a 

produtividade da economia. Em seus resultados, um aumento na corrupção em um 

ponto, reduz a produtividade em 4,2% do PIB e diminui as entradas de capital anuais 

líquidas em 0,5% do PIB. A relação entre corrupção e a produtividade, de acordo com 

os resultados do autor, está associado aos níveis de qualidade burocrática (e, em 

menor escala, estabilidade do governo e liberdades civis). Em função disso, o autor 

indaga que a corrupção distorce a nomeação de funcionários públicos, sendo 

escolhidos aqueles relacionados com nepotismo ou sustentação do esquema de 

corrupção, sem levar em conta a honestidade e a disposição de servir ao público. 

Dal Bó e Rossi (2007) testam a hipótese de que a corrupção desvia o esforço 

de coordenação da estrutura de governança das empresas que, por sua vez, deixam 

de otimizar o uso dos fatores de produção. Para testar essa hipótese, os autores 

compilam dados de 80 empresas de distribuição de energia estabelecidas em 13 

países da América Latina, entre o ano de 1994 a 2001. Seus resultados mostram que 

para cada 1% no nível de corrupção do país, essas empresas aumentam seus gastos 

de operação e manutenção em 2,52%, o número de funcionários em 1,45% e o 

número de interrupções no serviço aumenta em 1,20%. A variável dummy do modelo 

ainda indica que, se a empresa é pública, ela emprega 41% mais funcionários do que 

empresas privadas. Todos os resultados foram estatisticamente significativos, entre 

90% a 95% de confiança e, com isso, os autores aceitaram a hipótese de que o 

aumento da corrupção aumenta a ineficiência das empresas e faz com que elas 

demandem fatores de produção acima da média de mercado.  

Rocha et al. (2016) avaliaram informações de 2000 empresas que mais 

investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo, essas empresas estão 

distribuídas em 40 setores da economia e em 46 países e encontraram evidências 

similares ao do trabalho anterior.  Os autores verificaram que o investimento em P&D 

aumenta em 1,63% as vendas e que o aumento de 1% no quadro de funcionários 

reduz as vendas em 4,31%. No entanto, em relação a corrupção o modelo revelou 

que quanto maior a capacidade de investimento em P&D da empresa, menor é o 

impacto da corrupção sobre o número de suas vendas. Enquanto que empresa com 

baixa capacidade de investimento perde 8,96% das vendas a cada aumento de 1% 

da corrupção, as empresas com maior capacidade de investimento perdem apenas 
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1,36%. Com base nesses resultados, os autores concluem que quanto maior a 

produtividade das empresas, maior a capacidade delas se adaptarem aos efeitos da 

corrupção, evidências que corroboram com as conjecturas de (Leff, 1964) e condizem 

com as evidências de Méon e Weill (2010). Por outro lado, empresas com baixa 

capacidade de investimento apresentam dificuldades de crescer em ambientes com 

altos índices de corrupção, tendência essa que, caracteriza-se como uma causa 

circular cumulativa, conforme teorizado por Myrdal (1960).  

Xiao et al. (2017) analisaram a transmissão da corrupção subjacentes nas 

transações internacionais de commodities, a partir de um modelo de insumo-produto 

multirregional, e apuraram sobre qual país recai o ônus da corrupção. Em seu modelo, 

considerou-se a corrupção doméstica de cada país e a corrupção importada pela 

demanda final, por meio da cadeia de suprimentos global de valor na qual o país está 

inserido9. Além disso, partiram do pressuposto de que a corrupção pode ser medida 

apenas de forma indireta, pois não é possível medir com precisão o nível de corrupção 

em cada setor da economia. Nesse sentido, os índices Control of Corruption Index 

(CCI), Corruption Perception Index (CPI) e Irregular Payment and Bribe (IPB), foram 

utilizados como uma aproximação da corrupção. 

Esses índices, no entanto, utilizam metodologias diferentes e foram aplicados 

em períodos e países nem sempre congêneres. Em função desse desafio, os autores 

manipularam os três índices de corrupção para agregar suas respectivas informações 

em um único índice de corrupção com escala entre 0 a 100. Os resultados do CCI os 

autores apenas multiplicaram o índice por 10, para os demais índices, utilizaram os 

coeficientes de uma função polinomial para converter os índices CPI e IPB em uma 

escala entre 0 a 100 e, os valores não observados, as lacunas entre os três 

indicadores, foram estimados por extrapolação. Com esses procedimentos, os autores 

obtiveram um banco de dados com um índice de corrupção para 183 países, entre os 

anos de 1994 a 2014.  

Essa manipulação teve por objetivo criar uma aproximação da proporção, um 

coeficiente, de corruptos em cada país, visto que os índices utilizados se centram 

sobre a percepção da sociedade e não sobre os casos de corrupção em si.  Esse 

                                            
9 Los, Timmer e Vries (2015) levantaram evidências de que em quase todas as cadeias de produtos, a 

parcela de valor agregado fora do país de conclusão aumentou desde 1995, ou seja, a maior parte 
do valor do produto é adicionado fora da região no qual será concluído, sugerindo uma transição dos 
sistemas regionais de produção, o que sugere uma maior dispersão da corrupção entre as transações 
internacionais. 
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coeficiente, então, foi multiplicado pelo número de trabalhadores empregados em 

cada setor da economia, com o objetivo de desagregar a corrupção entre os setores 

econômicos do modelo de insumo-produto, o qual foi denominado de Empregados 

Afetados pela Corrupção (EAC). Os autores reconhecem a fragilidade do método e 

utilizam a função de estimação do risco de proliferação de doenças, empregada pela 

Organização Mundial da Saúde, para refinar a distribuição da proporção de 

trabalhadores corruptos entre os setores da economia. 

De acordo com a metodologia do estudo, esse vetor com a distribuição de 

trabalhadores afetados pela corrupção foi introduzido em uma conta satélite do 

modelo de insumo-produto multirregional. Os resultados do modelo mostram que a 

corrupção dos países em desenvolvimento é importada pelos países desenvolvidos. 

Esse resultado, está estreitamente correlacionado com os indicadores utilizado, pois 

os principais produtos importados pelos países desenvolvidos são produzidos pelos 

países que apresentavam os maiores índices de corrupção. Outra característica 

relevante nos resultados do modelo é que os países (China e Índia) e setores 

econômicos (têxtil) mais exportadores de corrupção são aqueles onde sua função de 

produção é intensiva em mão de obra, um viés do tratamento dos dados10. 

Méon e Weill (2010) encontraram evidências empíricas que sustentam que a 

corrupção é um mecanismo para contornar ou reduzir os entraves da burocracia e 

agilizar contratos de interesse tanto do público quanto do privado. Conforme 

observado nos resultados dos trabalhos revisados nessa seção, nenhum apontou a 

corrupção como um mecanismo para resolver a ineficiência do ambiente institucional. 

O autor compilou dados sobre índices de corrupção, governança e agregados 

macroeconômicos para testar sua hipótese. As evidências sugerem que a corrupção 

aumenta a eficiência dos agregados macroeconômicos, tanto em ambientes 

institucionais fracos quanto fortes, corroborando com as conjecturas de Leff (1964). 

Ainda de acordo com o autor, uma possível implicação política dessas 

evidências é países afetados por um ambiente institucional muito ineficiente possam 

se beneficiar do aumento da corrupção. O autor alerta que essa interpretação é 

                                            
10  Outra possível distorção para os resultados do modelo encontra-se no trabalho de Fisman, 

Moustakerski e Wei (2008), o qual encontrou indícios de que grandes países exportadores utilizam 
entrepostos para evitar as tarifas alfandegárias de seus países, ou países de destino (dependendo 
dos acordos comerciais), distorcendo a informação entre quem realmente produziu e exportou. Seus 
resultados mostram que para cada 10% no aumento das tarifas, as exportações indiretas aumentam 
em 2,5%. 
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extrema e arriscada, reforçando que esses resultados se referem ao impacto da 

corrupção na eficiência das variáveis macroeconômicas agregada, não no acúmulo 

de fatores de produção, pois o impacto da corrupção no processo de acumulação 

ainda pode ser prejudicial e, portanto, afetar negativamente os rendimentos dos 

fatores de produção independentemente do ambiente institucional.  

Em segundo lugar, Méon e Weill (2010) ressaltam que relaxar o controle sobre 

a corrupção pode criar uma armadilha de ineficiência. Incentivar os países a combater 

a corrupção, esforçando-se, principalmente, para melhorar a eficiência do governo e 

a qualidade de sua estrutura regulatória, talvez constitua um aconselhamento mais 

seguro. De fato, o autor destaca que um pacote de políticas bem-sucedido deve ser 

multifacetado, enquanto programas de reforma mais restritos para debelar a 

corrupção podem, ao contrário, ser contraproducentes, conforme o exemplo da Itália, 

analisado por Monte e Papagni (2007).  

Qual desses dois conjuntos de conselhos a seguir, no entanto, depende em 

parte da dinâmica da relação entre corrupção, governança e desempenho econômico, 

o que ainda não é, segundo Méon e Weill (2010), totalmente compreendido. A 

extensão destas dinâmicas deve, portanto, se destacar na agenda de pesquisa sobre 

teoria econômica e economia política, bem como trazê-la para realidade, sobretudo 

na esfera local, onde a sociedade pode, com mais intensidade, participar. Nesse 

sentido, essa pesquisa teve a pretensão de aproximar a discussão entre corrupção, 

nível de renda e bem-estar social da sociedade paranaense.  

Especificamente para o estado do Paraná, não foram encontrados trabalhos 

empíricos que estimassem o impacto da corrupção sobre a renda do estado ou outras 

variáveis psicossociais, apenas trabalhos sociológicos relatando as alternâncias de 

poder entre poucas famílias tradicionais das principais cidades do Paraná, como 

relatado por Oliveira (2001) e discussões sobre a falsa renovação dos eleitos nas 

eleições paranaenses, feita por Medeiros (2011).  

Por outro lado, como todos os trabalhos empíricos revisados nessa seção 

valeram-se de índices de corrupção como uma medida da corrupção, dessarte, 

transferiu-se para próxima seção a discussão sobre suas características e a 

explicação de porquê não se utilizou um desses índices nessa pesquisa. 
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2.4 Mensuração da corrupção  

Nos estudos empíricos revisados na seção anterior foram encontrados sete 

diferentes índices utilizados como aproximação do grau de corrupção em um país, 

apurados por diversas instituições internacionais, com metodologias e instrumentos 

de coleta perceptivelmente dissemelhantes, com períodos e regiões distintos entre si 

e, ainda, em sua maioria, descontinuados em algum momento. Diante dessa 

pluralidade de índices de corrupção utilizados, cabe discorrer sobre cada um para 

compreender melhor como a corrupção está sendo mensurada e avaliar suas 

diferenças e semelhanças com a metodologia empregada por essa pesquisa.  

O primeiro e, amplamente utilizado nos trabalhos referenciados, é o Corruption 

Perceptions Index (CPI), apurado pela organização não governamental Transparency 

International. Esse índice é calculado a partir das respostas de questões relativa a 

percepção da corrupção de quem está sendo entrevistado, que estão inseridas em 12 

diferentes pesquisas sobre desenvolvimento 11 , organizadas por 11 instituições 

diferentes. Esses dados são padronizados em uma escala de 0 a 100, onde 0 é o nível 

mais alto de corrupção percebida e 100 é igual ao nível mais baixo de corrupção 

percebida. Isso é feito multiplicando os dados pelo coeficiente de variação dos dados, 

com uma dispersão normalmente distribuída (TI, 2017a).  

O segundo, geralmente utilizada como amostra de controle nos estudos 

empíricos, Control of Corruption Index (CCI), é uma das seis dimensões do Word 

Governance Indicators, organizado pelo Banco Mundial, para avaliar 1) voz e 

responsabilidade, 2) estabilidade política e ausência de violência e/ou terrorismo, 3) 

eficácia do governo, 4) qualidade regulatória, 5) estado de direito e 6) controle da 

corrupção. No entanto, esse índice varia entre −2,5 a 2,5, com valores mais altos 

correspondendo a melhor controle da corrupção. Esse índice é calculado a partir das 

respostas de um instrumento específico elaborado pelo Banco Mundial, com 43 

                                            
11 As doze bases utilizadas são: 1) African Development Bank Governance Ratings, 2) Bertelsmann 

Foundation Sustainable Governance Indicators, 3) Bertelsmann Foundation Transformation Index, 4) 
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings, 5) Freedom House Nations in Transit, 6) Global 
Insight Country Risk Ratings, 7) IMD World Competitiveness Yearbook,  8) Political and Economic 
Risk Consultancy Asian Intelligence, 9) Political Risk Services International Country Risk Guide, 10) 
World Bank - Country Policy and Institutional Assessment, 11) World Economic Forum Executive 
Opinion Survey (EOS), 12) World Justice Project Rule of Law Index. 
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questões sobre corrupções e aplicados por 32 instituições parceiras (KAUFMANN e 

KRAAY, 2016).  

International Country Risk Guide index (ICRG), terceiro índice, compreende 22 

variáveis em três subcategorias de risco: político12, financeiro e econômico. Um índice 

separado é criado para cada uma das subcategorias. O índice de risco político é 

baseado em 100 pontos, risco financeiro em 50 pontos e risco econômico em 50 

pontos. O total de pontos dos três índices é dividido por dois para produzir os pesos 

para inclusão no índice de risco país composto. Os escores compostos, variam de 

zero a 100, são então divididos em categorias de risco muito baixo (80 a 100 pontos) 

a risco muito alto (zero a 49,9 pontos). O ICRG fornece uma série histórica mensal 

para 140 países, desde 1984 (PRS, 2018).   

Por outro lado, os três outros índices, o Environmental Sustainability Index 

(ESI), o Environmental Performance Index (EPI) e o Irregular Payment and Bribe (IPB) 

derivam de pesquisas relativas ao ambiente de negócio de cada país, tais como: 1) a 

World Business Environment Survey (WBES), aplicada pelo Banco Mundial e seus 

parceiros entre 1999 e 2000, em mais de 10.000 gerentes e proprietários de empresas 

distribuídas em 80 países (WBES, 2000), 2) a Enterprise Survey (ES), também 

organizada pelo Banco Mundial, entre 2005 e 2006, em mais de 135.000 empresas 

distribuídas em 139 países (ES, 2007), e 3) a Business Environment and Enterprise 

Performance Survey (BEEPS), aplicada pelo Banco Europeu para Reconstrução e 

Desenvolvimento, entre 2012-2014, em 10.540 empresários dos 50 países europeus 

(EBRD, 2017). O objetivo das três pesquisas é o mesmo, avaliar o relacionamento 

entre a empresa e Estado, mas com diferenças em seus instrumentos de coleta de 

dados. No entanto, seus resultados produziram sub índices em áreas como corrupção 

burocrática e política, poder judiciário, lobbying, clima de investimento, acesso a 

financiamento, infraestrutura, crime, concorrência e a qualidade do ambiente de 

negócios.  

Nessas pesquisas, o instrumento relativo a corrupção burocrática e política  

mede 1) com que frequência os empresários precisam realizar pagamentos extra não 

oficiais e/ou irregulares, 2) se geralmente os empresários sabem antecipadamente o 

                                            
12 Dentro do risco político são apuradas doze categorias, entre elas a corrupção: 1) Estabilidade do 

Governo, 2) Condições Socioeconômicas, 3) Perfil de Investimento, 4) Conflito Interno, 5) Conflito 
Externo, 6) Corrupção, 7) Militares na Política, 8) Tensões Religiosas, 9) Lei e Ordem, 10) Tensões 
Étnicas, 11) Responsabilidade Democrática e 12) Qualidade da Burocracia 
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montante desse pagamento, 3) com que frequência o empresário se depara com 

mudanças inesperadas nas políticas econômicas, 4) com que frequência o empresário 

se depara com mudanças inesperadas nas normas e leis, 5) se o empresário se 

depara com um burocrata corrupto, ele pode recorrer a outro ou para o seu superior e 

obter o tratamento correto sem recorrer a pagamentos não oficiais, 6) com que 

frequência o empresário paga de propina para burocratas aduaneiros e 7) qual o 

número de dias que normalmente leva para retirar as mercadorias da alfândega13. 

Dessa forma, os sub índices sobre corrupção do Environmental Sustainability Index 

(ESI), Environmental Performance Index (EPI) e Irregular Payment and Bribe (IPB) 

distinguem-se dos índices de percepção da corrupção, pois sua fonte de informação 

são perguntas especificamente relativas à experiência do empresário.  

A principal crítica que se pode fazer com relação a esses cinco índices que 

estimam a corrupção, descritos anteriormente, refere-se a suas respectivas bases de 

dados. Não obstante, o Corruption Perceptions Index (CPI) e o Control of Corruption 

Index (CCI) refletem o número de casos de corrupção revelados, sem nenhuma 

associação com os valores envolvidos nos casos de corrupção. Da mesma forma, a 

síntese do Environmental Sustainability Index (ESI), do Environmental Performance 

Index (EPI) e do Irregular Payment and Bribe (IPB) deriva de uma ponderação de 

escalas de Likert.  

Rohwer (2009) afirma que a corrupção pode ser medida, mas questiona sua 

precisão. Em seus resultados, se verifica que apesar das diferenças metodológicas 

entre a apuração do Corruption Perceptions Index (CPI) e do Control of Corruption 

Index (CCI), eles apresentam uma correlação positiva de 0,95, estatisticamente 

significativa a 99% de confiança. Entretanto, a autora expõe a falta de transparência 

do método e o problema de definição sobre o que esses índices estão mensurando, 

concluindo que ambos mensuram a percepção dos entrevistados relativos a corrupção 

e não a corrupção em si, independente da diferença entre os instrumentos que geram 

a informação para calcular cada índice. 

No Brasil, Boll (2010) calculou o Índice de Corrupção Governamental no Brasil 

(ICB) e o Índice de Corrupção Governamental por Estados (ICE) utilizando 

informações do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares do Tribunal de Contas da 

                                            
13 Todos os instrumentos utilizados na pesquisa registram as respostas em uma escala de Likert, que 

geralmente variam entre 1 (sempre) a 6 (nunca). 
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União (TCU), vinculando-as ao número de processo e seus respectivos valores, ao 

número de residentes na região, ao Produto Interno Bruno (PIB) e às informações da 

Lei Orçamentária Anual da esfera de governo investigada14. Entretanto, o próprio autor 

destaca que o Corruption Perceptions Index (CPI), mesmo utilizando métodos 

indiretos para apurar a corrupção, o seu Índice de Corrupção Governamental no Brasil 

(ICB) teve comportamento similar no período analisado entre 1998 a 2008. O autor 

conclui que seus resultados invalidam as críticas apresentadas quanto à credibilidade, 

no sentido de que o Corruption Perceptions Index (CPI) pudesse estar viesado, devido 

à tendência de a corrupção percebida aumentar de acordo com a exposição do 

assunto na mídia, mas não ressalta que a fonte dessas exposições na mídia, 

geralmente, são os tribunais de contas. 

Apesar da pluralidade dos índices, com diversas metodologias distintas com o 

intuito de mensurar a corrupção, nenhum apresenta informações sobre o montante de 

dinheiro envolvido ou propriamente desviado nos casos de corrupção. Além do mais, 

mesmo se houvesse essa informação disponível em algum dos sub índices, 

dificilmente ela estaria discriminada pela divisão político-administrativa de cada país, 

muito menos desmembrada entre os setores econômicos de cada região. Portanto, 

em função do objetivo dessa pesquisa e a natureza do modelo insumo-produto intra e 

inter-regional utilizado para calcular o impacto da corrupção na economia paranaense, 

descrito na seção 3.1,  construiu-se um vetor a partir das micro informações de cada 

acórdão dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, conforme descrito 

na seção 3.2, para ser inserido no modelo de insumo-produto, respeitando as 

restrições impostas pelo fluxo circular da renda, de acordo com as hipótese levantadas 

na seção 3.3, para enfim, calcular o impacto da corrupção na economia paranaense 

com os procedimentos metodológicos descritos na seção 3.4, do capítulo 

metodológico desta pesquisa. 

 

 

 

 

                                            
14 Indicador de Corrupção Governamental = 0,33* {[(valor Cadirreg/população normalizado) + (valor 

Cadirreg/PIB) normalizado] / 2} + 0,33* (valor Cadirreg/LOA normalizado) + 0,33* (número anual de 
processos irregulares no Cadirreg por estados/número total anual de processos irregulares no 
Cadirreg). 
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O modelo de insumo-produto é uma adaptação da teoria neoclássica do 

equilíbrio geral para o estudo empírico da interdependência quantitativa entre setores 

econômicos inter-relacionados. Esse modelo consiste em um sistema de equações 

lineares, em que cada equação descreve a distribuição de produtos de um setor por 

toda a economia. Os coeficientes desse sistema de equações determinam o grau de 

relação e dependência entre os setores econômicos, bem como com os componentes 

da demanda final. Logo, a determinação desses coeficientes possibilita avaliar o 

impacto de políticas econômicas, ou ainda, o efeito de qualquer outra força externa 

sobre as variáveis do modelo (MILLER e BLAIR, 2009). 

Esse método foi concebido originalmente por Leontief (1988), mas desde o 

trabalho de Isard (1951) o modelo de insumo-produto é aplicado em estudo de 

sistemas econômicos menores, como os 27 estados brasileiros, em grandes 

empresas com forte integração vertical e/ou horizontal, ou ainda, em análise de 

relações econômicas internacionais. Geralmente, de acordo com Miller e Blair (2009), 

os estudos regionais de insumo-produto tentam quantificar os impactos sobre os 

setores produtores localizados em uma determinada região que são afetados por 

novas demandas finais geradas pelo aumento da produção de fábricas de outras 

regiões. 

Diante das possibilidades apresentadas por esse modelo, a estratégia para 

alcançar o objetivo desta pesquisa é utilizar o modelo de insumo-produto inter-regional 

Paraná-Brasil para calcular o impacto da corrupção sobre a produção dos setores 

econômicos, conforme descrito na seção 3.1. O impacto sobre a produção deriva de 

uma perturbação em um dos componentes da demanda final. Para essa pesquisa, 

esse choque sobre a demanda final será construído a partir de dois processos, o 

primeiro deriva justamente da construção da hipótese de revogação da corrupção no 

estado do Paraná, descrita na seção 3.2 e, o segundo, do teste da hipótese de que os 

recursos públicos desviados complementam o consumo das famílias de renda mais 

alta, tanto do Paraná quanto do Brasil, exposto na seção 3.3. Por fim, com base no 

resultado do produto de cada setor após o choque de reparação da corrupção, 

calculou-se o impacto sobre salários, emprego, valor adicionado bruto, importação e 

arrecadação do principal tributo estadual, conforme explicado na seção 3.4. 

3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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3.1 Matriz de Insumo-Produto Inter-regional Paranaense e o impacto da 
corrupção sobre a produção dos setores econômicos 

O problema fundamental na modelagem de insumo-produto de muitas regiões, 

exposto por Miller e Blair (2009), está em como estimar as transações entre as 

regiões. De acordo com os autores, a complexidade do modelo inter-regional requer 

um conjunto completo de dados intra-regionais (proporção do fluxo econômico de 

oferta e procura entre os setores do mesmo território) e de inter-regionais (proporção 

do fluxo econômico de oferta e demanda entre os setores de territórios distintos) que, 

na prática, dificilmente estão à disposição dos pesquisadores.  

Entretanto, para o Brasil, Guilhoto e Sesso Filho (2010) e Guilhoto et al. (2010) 

estimaram as matrizes de insumo-produto intra e inter-regional para os 27 estados 

brasileiros, cada uma contendo a relação econômica dos setores do respectivo estado 

com o resto dos setores da economia brasileira, a partir dos dados preliminares do 

Sistema de Contas Nacionais e das Contas Regionais de 2008. Logo, essa pesquisa 

utilizou a matriz de insumo-produto intra e inter-regional do Paraná estimada pelos 

autores aludidos como prólogo de sua metodologia.  

 
Quadro 1 – Relações de insumo-produto no sistema inter-regional de Paraná-Brasil 

   setores  demanda final 

𝒙𝒊 
   PR BR  PR BR 

   𝒁𝟏 𝒁𝟐 ⋯ 𝒁𝟐𝟔 𝒁𝟏 𝒁𝟐 ⋯ 𝒁𝟐𝟔  𝑓𝑖
𝑃 𝑓𝑖

𝐵 

s
e
to

re
s

 

P
R

 

𝒁𝟏 𝑍11
𝑃𝑃 𝑍12

𝑃𝑃 ⋯ 𝑍1 26
𝑃𝑃  

𝑍𝑖𝑗
𝑃𝐵 

 

𝑓𝑖𝑗
𝑃𝑃 𝑓𝑖𝑗

𝑃𝐵 𝑥𝑖
𝑃 

𝒁𝟐 𝑍21
𝑃𝑃 𝑍22

𝑃𝑃 ⋯ 𝑍2 26
𝑃𝑃   

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮  

𝒁𝟐𝟔 𝑍26 1
𝑃𝑃  𝑍26 2

𝑃𝑃  ⋯ 𝑍26 26
𝑃𝑃   

B
R

 

𝒁𝟏 

𝑍𝑖𝑗
𝐵𝑃 𝑍𝑖𝑗

𝐵𝐵 

 

𝑓𝑖𝑗
𝐵𝑃 𝑓𝑖𝑗

𝐵𝐵 𝑥𝑖
𝐵 

𝒁𝟐  

⋮  

𝒁𝟐𝟔  

 𝑃𝑁𝑗
𝑃 𝑃𝑁𝑗

𝐵    

 𝑚𝑗
𝑃 𝑚𝑗

𝐵    

 𝑡𝑗
𝑃 𝑡𝑗

𝐵    

 𝑤𝑗
𝑃 𝑤𝑗

𝐵    

 𝑐𝑗
𝑃 𝑐𝑗

𝐵    

 𝑣𝑎𝑏𝑗
𝑃 𝑣𝑎𝑏𝑗

𝐵    

 𝑒𝑗
𝑃 𝑒𝑗

𝐵    

Fonte: adaptado do trabelho de Guilhoto et al. (2010). 
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O Quadro 1 sintetiza a estrutura da matriz de insumo-produto intra e inter-

regional do Paraná com o resto do Brasil e apoia a explicação de todo capítulo 

metodológico. No referido quadro, 𝑍𝑖𝑗
𝑃𝑃, denota o fluxo econômico intra-regional entre 

os 26 setores da economia paranaense e, 𝑍𝑖𝑗
𝐵𝐵, denota fluxo econômico intra-regional 

entre os 26 setores da economia brasileira. Da mesma forma, 𝑍𝑖𝑗
𝑃𝐵, representa o fluxo 

econômico inter-regional entre os 26 setores produtores paranaenses e os 26 setores 

consumidores da economia brasileira e, 𝑍𝑖𝑗
𝐵𝑃, designa o fluxo econômico inter-regional 

entre os 26 setores produtores brasileiros e os 26 setores consumidores da economia 

paranaense. Diante disso, esses fluxos econômicos intra-regionais e inter-regionais 

podem ser representados de acordo com a equação (1): 

𝑍 = [𝑍
𝑃𝑃 𝑍𝑃𝐵

𝑍𝐵𝑃 𝑍𝐵𝐵
] (1) 

em que: 

𝑍 : matriz que contém os fluxos econômicos intra e inter-regionais 
entre Paraná e Brasil, com dimensão 52 × 52; 

𝑍𝑃𝑃: matriz que contém os fluxos econômicos intra-regional do 
Paraná, com dimensão 26 × 26; 

𝑍𝐵𝐵: matriz que contém os fluxos econômicos intra-regional do 
Brasil, com dimensão 26 × 26; 

𝑍𝐵𝑃: matriz que contém os fluxos econômicos inter-regional entre 
Brasil e Paraná, com dimensão 26 × 26; 

𝑍𝑃𝐵: matriz que contém os fluxos econômicos inter-regional entre 
Paraná e Brasil, com dimensão 26 × 26. 

 
Ampliando a relação entre as variáveis apresentadas no Quadro 1 – Relações 

de insumo-produto no sistema inter-regional de Paraná-Brasil, utiliza-se a equação de 

produção total dos respectivos setores distribuída entre o consumo intermediário e 

demanda final, conforme exposto na equação (2) abaixo: 

𝑥𝑖 = 𝑧𝑖1 + 𝑧𝑖2 +⋯+ 𝑧𝑖52 + 𝑓𝑖 (2) 

em que: 

𝑥𝑖: é o total produzido pelo setor i; 

𝑧𝑖: é a quantidade produzida pelo setor i que foi consumida pelo 
setor j; 

𝑓𝑖: é a quantidade produzida pelo setor i e consumida pelo 
consumidor final. 
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Do mesmo modo, é possível extrapolar a função de produção de cada setor 

para o modelo de intra e inter-regional. Tomando como referência apenas o fluxo intra-

regional do Paraná e o inter-regional Paraná-Brasil, mas sendo possível desdobrar o 

mesmo procedimento para os demais fluxo econômicos apresentados no Quadro 1, 

tem-se o sistema de equações: 

𝑥1
𝑃 = 𝑍11

𝑃𝑃 + 𝑍12
𝑃𝑃 +⋯+ 𝑍1 26

𝑃𝑃 + 𝑍11
𝑃𝐵 + 𝑍12

𝑃𝐵 + ⋯+ 𝑍1 26
𝑃𝐵 + 𝑓

1
𝑃𝑃 + 𝑓

1
𝑃𝐵

⋮
𝑥𝑖
𝑃 = 𝑍𝑖1

𝑃𝑃 + 𝑍𝑖2
𝑃𝑃 +⋯+ 𝑍𝑖 26

𝑃𝑃 + 𝑍𝑖1
𝑃𝐵 + 𝑍𝑖2

𝑃𝐵 + ⋯+ 𝑍𝑖 26
𝑃𝐵 + 𝑓

𝑖
𝑃𝑃 + 𝑓

𝑖
𝑃𝐵

⋮
𝑥26
𝑃 = 𝑍26 1

𝑃𝑃 + 𝑍26 2
𝑃𝑃 +⋯+ 𝑍26 26

𝑃𝑃 + 𝑍26 1
𝑃𝐵 + 𝑍26 2

𝑃𝐵 + ⋯+ 𝑍26 26
𝑃𝐵 + 𝑓

26
𝑃𝑃 + 𝑓

26
𝑃𝐵

 (3) 

 
Com base na função de produção de cada setor é possível calcular os 

coeficientes técnicos diretos de produção. Esses coeficientes medem o impacto direto 

sobre a produção do setor i quando ocorre um aumento da demanda em qualquer 

outro setor j ou na demanda final. No caso do modelo de insumo-produto intra e inter-

regional apresentado no Quadro 1, é necessário atentar para os quocientes das 

equações listadas abaixo. 

𝑎𝑖𝑗
𝑃𝑃 =

𝑧𝑖𝑗
𝑃𝑃

𝑥𝑗
𝑃 ,    𝑎𝑖𝑗

𝑃𝐵 =
𝑧𝑖𝑗
𝑃𝐵

𝑥𝑗
𝐵 ,    𝑎𝑖𝑗

𝐵𝑃 =
𝑧𝑖𝑗
𝐵𝑃

𝑥𝑗
𝑃 ,    𝑎𝑖𝑗

𝐵𝐵 =
𝑧𝑖𝑗
𝐵𝐵

𝑥𝑗
𝐵  (4) 

 Continuando com a referência apenas o fluxo intra-regional do Paraná e o inter-

regional Paraná-Brasil, a função de produção dos respectivos setores pode ser 

reescrita de acordo com o sistema de equações abaixo: 

𝑥1
𝑃 = 𝑎11

𝑃𝑃 ∙ 𝑥1
𝑃 + 𝑎12

𝑃𝑃 ∙ 𝑥2
𝑃 +⋯+ 𝑎1 26

𝑃𝑃 ∙ 𝑥26
𝑃 + 𝑎11

𝑃𝐵 ∙ 𝑥1
𝐵 + 𝑎12

𝑃𝐵 ∙ 𝑥2
𝐵 +⋯+ 𝑎1 26

𝑃𝐵 ∙ 𝑥26
𝐵 + 𝑓1

𝑃𝑃 + 𝑓1
𝑃𝐵

⋮
𝑥𝑖
𝑃 = 𝑎𝑖1

𝑃𝑃 ∙ 𝑥1
𝑃 + 𝑎𝑖2

𝑃𝑃 ∙ 𝑥2
𝑃 +⋯+ 𝑎𝑖 26

𝑃𝑃 ∙ 𝑥26
𝑃 + 𝑎𝑖1

𝑃𝐵 ∙ 𝑥1
𝐵 + 𝑎𝑖2

𝑃𝐵 ∙ 𝑥2
𝐵 +⋯+ 𝑎𝑖 26

𝑃𝐵 ∙ 𝑥26
𝐵 + 𝑓𝑖

𝑃𝑃 + 𝑓𝑖
𝑃𝐵

⋮
𝑥26
𝑃 = 𝑎26 1

𝑃𝑃 ∙ 𝑥1
𝑃 + 𝑎26 2

𝑃𝑃 ∙ 𝑥2
𝑃 +⋯+ 𝑎26 26

𝑃𝑃 ∙ 𝑥26
𝑃 + 𝑎26 1

𝑃𝐵 ∙ 𝑥1
𝐵 + 𝑎26 2

𝑃𝐵 ∙ 𝑥2
𝐵 +⋯+ 𝑎26 26

𝑃𝐵 ∙ 𝑥26
𝐵 + 𝑓26

𝑃𝑃 + 𝑓26
𝑃𝐵

 (5) 

 
 Rearranjando todos os membros da equação que contém 𝑥𝑖  para esquerda, 

tem-se o sistema de equações (6):  

(1 − 𝑎11
𝑃𝑃) ∙ 𝑥1

𝑃 − 𝑎12
𝑃𝑃 ∙ 𝑥2

𝑃 −⋯− 𝑎1 26
𝑃𝑃 ∙ 𝑥26

𝑃 − 𝑎11
𝑃𝐵 ∙ 𝑥1

𝐵 − 𝑎12
𝑃𝐵 ∙ 𝑥2

𝐵 −⋯− 𝑎1 26
𝑃𝐵 ∙ 𝑥26

𝐵 = 𝑓1
𝑃𝑃 + 𝑓1

𝑃𝐵

⋮
−𝑎𝑖1

𝑃𝑃 ∙ 𝑥1
𝑃 −⋯+ (1 − 𝑎𝑖𝑗

𝑃𝑃) ∙ 𝑥𝑗
𝑃 −⋯− 𝑎𝑖 26

𝑃𝑃 ∙ 𝑥26
𝑃 − 𝑎𝑖1

𝑃𝐵 ∙ 𝑥1
𝐵 − 𝑎𝑖2

𝑃𝐵 ∙ 𝑥2
𝐵 −⋯− 𝑎𝑖 26

𝑃𝐵 ∙ 𝑥26
𝐵 = 𝑓𝑖

𝑃𝑃 + 𝑓𝑖
𝑃𝐵

⋮
−𝑎26 1

𝑃𝑃 ∙ 𝑥1
𝑃 − 𝑎26 2

𝑃𝑃 ∙ 𝑥2
𝑃 −⋯+ (1 − 𝑎26 26

𝑃𝑃 ) ∙ 𝑥26
𝑃 − 𝑎26 1

𝑃𝐵 ∙ 𝑥1
𝐵 − 𝑎26 2

𝑃𝐵 ∙ 𝑥2
𝐵 −⋯− 𝑎26 26

𝑃𝐵 ∙ 𝑥26
𝐵 = 𝑓26

𝑃𝑃 + 𝑓26
𝑃𝐵

 (6) 
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Rescrevendo o sistema de equações (6) com álgebra matricial, obtém-se: 

(𝐼 − 𝐴𝑃𝑃) ∙ 𝑥𝑃 − 𝐴𝑃𝐵𝑥𝐵 = 𝑓𝑃 (7) 

 E, repetindo os procedimentos desde a equação (3) até a equação (6), mas 

agora para o fluxo econômico inter-regional Brasil-Paraná e o intra-regional do Brasil, 

tem-se: 

−𝐴𝐵𝑃𝑥𝑃 + (𝐼 − 𝐴𝐵𝐵) ∙ 𝑥𝐵 = 𝑓𝐵 (8) 

 
Os resultados das equações (7) e (8) também podem ser alcançados da 

seguinte maneira: 

𝐴𝑃𝑃 = 𝑍𝑃𝑃 ∙ 〈�̂�𝑃〉−1

𝐴𝑃𝐵 = 𝑍𝑃𝐵 ∙ 〈�̂�𝐵〉−1

𝐴𝐵𝑃 = 𝑍𝐵𝑃 ∙ 〈�̂�𝑃〉−1

𝐴𝐵𝐵 = 𝑍𝐵𝐵 ∙ 〈�̂�𝐵〉−1

 (9) 

em que: 

𝐴𝑃𝑃: matriz de coeficientes técnicos diretos do fluxo econômico 
intra-regional do Paraná, com dimensão 26 × 26; 

𝐴𝑃𝐵: matriz de coeficientes técnicos diretos do fluxo econômico 
inter-regional do Paraná-Brasil, com dimensão 26 × 26; 

𝐴𝑃𝐵: matriz de coeficientes técnicos diretos do fluxo econômico 
inter-regional do Brasil-Paraná, com dimensão 26 × 26; 

𝐴𝐵𝐵: matriz de coeficientes técnicos diretos do fluxo econômico 
intra-regional do Brasil, com dimensão 26 × 26; 

〈�̂�𝑟〉−1: matriz inversa do vetor do total da produção dos setores da 
economia diagonalizado, com dimensão 26 × 26. 

 

Dessa forma, a matriz de coeficientes técnicos da matriz de insumo-produto 

intra e inter-regional estimada para o Paraná consiste das quatro submatrizes obtidas 

com as equações da etapa (9), portanto a matriz de coeficientes técnicos do modelo 

pode ser reescrita conforme a equação (10) abaixo: 

𝐴 = [𝐴
𝑃𝑃 𝐴𝑃𝐵

𝐴𝐵𝑃 𝐴𝐵𝐵
] (10) 
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 Logo, o impacto direto da corrupção dos recursos públicos destinados ao 

Paraná sobre o total da produção das empresas paranaenses e brasileiras, pode ser 

calculado, conforme a equação (11) abaixo: 

𝐼𝐷𝑐𝑖 = 𝐴 ∙ ∆𝑓𝑐𝑖 (11) 

em que: 

𝐼𝐷𝑐𝑖: vetor-coluna com o impacto da corrupção direto sobre a 
produção de cada setor i da economia, com dimensão 52 × 1; 

𝐴: matriz de coeficientes técnicos intra e inter-regional, com 
dimensão 52 × 52; 

∆𝑓𝑐𝑖: Vetor-coluna com a variação da demanda final provocada pela 
corrupção no estado do Paraná, com dimensão 52 × 1. 

 

ou ainda, para destacar a amplitude de análise do modelo intra e inter-regional: 

[
𝐼𝐷𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝐵𝑅] = [𝐴

𝑃𝑃 𝐴𝑃𝐵

𝐴𝐵𝑃 𝐴𝐵𝐵
] ∙ [

∆𝑓𝑐𝑖
𝑃𝑅

∆𝑓𝑐𝑖
𝐵𝑅] (12) 

em que: 

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝑃𝑅: vetor com o impacto direto sobre a produção de cada setor j 

da economia paranaense, com dimensão 26 × 1; 

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝐵𝑅: vetor com o impacto direto sobre a produção de cada setor j 

da economia brasileira, em consequência da corrupção no 
estado do Paraná, com dimensão 26 × 1; 

∆𝑓𝑐𝑖
𝑃𝑅: vetor com a variação da demanda final paranaense provocada 

pela corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1; 

∆𝑓𝑐𝑖
𝐵𝑅: vetor com a variação da demanda final brasileira provocada 

pela corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1. 

 

Após calculada a matriz de coeficientes técnicos diretos intra e inter-regional, o 

próximo passo é calcular a matriz de coeficientes técnicos diretos mais indiretos, o 

qual apresenta resultados mais amplos, pois consegue capitar a reverberação do 

impacto sobre o produto de um setor específico e a sua consequência sobre os demais 

setores até se esgotarem todas variações de produtos geradas nos outros setores, 

tendendo esse processo ao infinito (MILLER e BLAIR, 2009).  

O cálculo da matriz de coeficientes técnicos diretos mais indiretos é 

consequência do cálculo da matriz de coeficiente técnicos diretos, pois para resolver 
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a equação de produção das etapas (7) e (8) basta rearranjá-las conforme descrito 

abaixo: 

{[
𝐼 0
0 𝐼

] − [𝐴
𝑃𝑃 𝐴𝑃𝐵

𝐴𝐵𝑃 𝐴𝐵𝐵
]} ∙ [𝑥

𝑃𝑅

𝑥𝐵𝑅
] = [

𝑓𝑃𝑅

𝑓𝐵𝑅
] (13) 

isolando a produção total dos setores, alcança-se a derivada parcial da função de 

produção dos respectivos setores:  

[𝑥
𝑃𝑅

𝑥𝐵𝑅
] = {[

𝐼 0
0 𝐼

] − [𝐴
𝑃𝑃 𝐴𝑃𝐵

𝐴𝐵𝑃 𝐴𝐵𝐵
]}
−1

∙ [
𝑓𝑃𝑅

𝑓𝐵𝑅
] (14) 

e ao trazer a equação (14) novamente para álgebra linear, observa-se o seguinte 

sistema de equações de derivadas parciais: 

𝑥1
𝑃 = 𝑙11

𝑃𝑃 ∙ 𝑓1
𝑃 + 𝑙12

𝑃𝑃 ∙ 𝑓2
𝑃 +⋯+ 𝑙1 26

𝑃𝑃 ∙ 𝑓𝑗
𝑃 + 𝑙1 27

𝑃𝐵 ∙ 𝑓1
𝑃 + 𝑙1 28

𝑃𝐵 ∙ 𝑓2
𝑃 +⋯+ 𝑙1  52

𝑃𝐵 ∙ 𝑓𝑗
𝑃

⋮
𝑥26
𝑃 = 𝑙26 1

𝑃𝑃 ∙ 𝑓1
𝑃 + 𝑙26 2

𝑃𝑃 ∙ 𝑓2
𝑃 +⋯+ 𝑙26 26

𝑃𝑃 ∙ 𝑓𝑗
𝑃 + 𝑙26 27

𝑃𝐵 ∙ 𝑓1
𝑃 + 𝑙26 28

𝑃𝐵 ∙ 𝑓2
𝑃 +⋯+ 𝑙26  52

𝑃𝐵 ∙ 𝑓𝑗
𝑃

𝑥27
𝐵 = 𝑙27 1

𝐵𝑃 ∙ 𝑓1
𝐵 + 𝑙27 2

𝐵𝑃 ∙ 𝑓2
𝐵 +⋯+ 𝑙27 26

𝐵𝑃 ∙ 𝑓𝑗
𝐵 + 𝑙27 27

𝐵𝐵 ∙ 𝑓1
𝐵 + 𝑙27 28

𝐵𝐵 ∙ 𝑓2
𝐵 +⋯+ 𝑙27 52

𝐵𝐵 ∙ 𝑓𝑗
𝑃

⋮
𝑥52
𝐵 = 𝑙52 1

𝐵𝑃 ∙ 𝑓1
𝐵 + 𝑙52 2

𝐵𝑃 ∙ 𝑓2
𝐵 +⋯+ 𝑙52 26

𝐵𝑃 ∙ 𝑓𝑗
𝐵 + 𝑙52 27

𝐵𝐵 ∙ 𝑓1
𝐵 + 𝑙52 28

𝐵𝐵 ∙ 𝑓2
𝐵 +⋯+ 𝑙52 52

𝐵𝐵 ∙ 𝑓𝑗
𝑃

 (15) 

 

Simplificando a etapa (14), obtém-se a matriz de coeficientes técnicos diretos 

mais indiretos é data por: 

𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1 ∙ 𝑓 (16) 

ou, 

𝑥 = 𝐿 ∙ 𝑓 (17) 

em que: 

𝑥: vetor-coluna com o total da produção por setor econômico, 
com dimensão 52 × 1; 

𝐿: matriz de coeficientes técnicos diretos mais indiretos intra e 
inter-regional, com dimensão 52 × 52; 

𝐴: matriz de coeficientes técnicos intra e inter-regional, com 
dimensão 52 × 52; 

𝐼: matriz identidade, com dimensão 52 × 52; 

𝑓: vetor-coluna com o total da demanda final, com dimensão 
52 × 1. 
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 Da mesma forma, o impacto direto mais indireto da corrupção dos recursos 

públicos destinados ao Paraná sobre o total da produção das empresas paranaenses 

e brasileiras, pode ser calculado, conforme a equação (18) abaixo: 

𝐼𝐼𝑐𝑖 = 𝐿 ∙ ∆𝑓𝑐𝑖 (18) 

em que: 

𝐼𝐼𝑐𝑖: vetor-coluna com o impacto da corrupção direto mais indireto 
sobre a produção de cada setor i da economia, com dimensão 
52 × 1; 

𝐿: matriz de coeficientes técnicos diretos mais indiretos intra e 
inter-regional, com dimensão 52 × 52; 

∆𝑓𝑐𝑖: vetor-coluna com a variação da demanda final provocada pela 
corrupção no estado do Paraná, com dimensão 52 × 1. 

 

desdobrando para análise do modelo intra e inter-regional: 

[
𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝐵𝑅] = [

𝐿𝑃𝑃 𝐿𝑃𝐵

𝐿𝐵𝑃 𝐿𝐵𝐵
] ∙ [

∆𝑓𝑐𝑖
𝑃𝑅

∆𝑓𝑐𝑖
𝐵𝑅] (19) 

em que: 

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅: vetor com o impacto direto mais indireto sobre a produção de 

cada setor j da economia paranaense, com dimensão 26 × 1; 

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝐵𝑅: vetor com o impacto direto mais indireto sobre a produção de 

cada setor j da economia brasileira, em consequência da 
corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1; 

∆𝑓𝑐𝑖
𝑃𝑅: vetor com a variação da demanda final paranaense provocada 

pela corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1; 

∆𝑓𝑐𝑖
𝐵𝑅: vetor com a variação da demanda final brasileira provocada 

pela corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1. 

 

Para encerrar a análise do impacto da corrupção sobre a economia 

paranaense, também se calculou a matriz inversa de Leontief fechada, a qual 

incorpora a relação entre a remuneração e o consumo das famílias. De acordo com 

Miller e Blair (2009) a hipótese de que o consumo das famílias é uma variável exógena 

ao modelo de insumo-produto é uma espécie de pressão sobre a teoria econômica 

clássica, o setor econômico que percebe um aumento da demanda acima de suas 

capacidades de produção, necessariamente deverá aumentar seus fatores de 

produção se quiser atender esse aumento da demanda. No caso do fator trabalho, se 
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o setor contratar mais, haverá mais pessoas recebendo salário e com possibilidades 

de consumir mais. Esse novo aumento de consumo deriva do aumento da massa 

salarial provocado pelo aumento anterior da demanda. Dessa forma, fica evidente que 

a inclusão da remuneração e o consumo das famílias de forma endógena no modelo 

de insumo-produto intra e inter-regional é importante para análise do impacto da 

corrupção.  

Assim sendo, o rendimento e consumo das famílias foram incluídas no modelo 

de insumo-produto intra e inter-regional do estado do Paraná modificando a matriz 𝑍, 

descrita na equação (1), respeitando as orientações do método descrito por Miyazawa 

(1976). Nessa matriz, que antes apresentava dimensão 52 × 52 , foi incluído o 

cômputo de salários e outros rendimentos mistos, denotado no Quadro 1 como  

𝑤𝑗
𝑃 e  𝑤𝑗

𝐵, na última linha da matriz 𝑍 e o consumo das famílias 𝑓𝐶𝐹
𝑃  e  𝑓𝐶𝐹

𝐵  na última coluna 

da matriz 𝑍. Após esse procedimento, a nova matriz 𝑍 pode ser reescrita conforme a 

equação (20) a seguir: 

�̅� = [
𝑍 𝑓𝐶𝐹
𝑤𝑗 0 ] (20) 

em que: 

�̅� : matriz que contém os fluxos econômicos intra e inter-regionais 
entre Paraná e Brasil, bem como a relação desses setores 
com o rendimento e consumo das famílias, com dimensão 
53 × 53; 

𝑤𝑗: vetor linha com a soma dos salários e outros rendimentos 
mistos de cada setor econômico j, com dimensão 1 × 53; 

𝑓𝐶𝐹: vetor coluna com a soma do consumo das famílias 
paranaenses e o consumo das famílias brasileiras de cada 
setor econômico i, com dimensão 53 × 1. 

 

O vetor de produção 𝑥𝑖 e o de demanda final 𝑓𝑖 também foram modificados para 

se ajustarem ao modelo fechado. Em ambos vetores foi adicionado mais uma linha, 

deixando-os com dimensão  53 × 1. Realizadas essas modificações, repetiu-se todos 

os procedimentos descritos entre a equação (2) e a equação (18), resultado na 

seguinte equação: 

[
𝑥𝑖
𝑥𝑖+1

] = [
𝐼 − 𝐴 −𝑓𝐶𝐹
−𝑤𝑗 1 ]

−1

∙ [
𝑓𝑖
𝑓𝑖+1

] (21) 
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ou, 

�̅� = (𝐼 − �̅�)−1 ∙ 𝑓 ̅ (22) 

ou ainda, 

�̅� = �̅� ∙ 𝑓 (23) 

em que: 

�̅�: vetor-coluna com o total da produção por setor econômico, 
com dimensão 53 × 1; 

�̅�: matriz de coeficientes induzidos intra e inter-regional, com 
dimensão 53 × 53;15 

�̅�: matriz de coeficientes técnicos intra e inter-regional mais a 
relação entre rendimento e consumo das famílias, com 
dimensão 53 × 53; 

𝐼: matriz identidade, com dimensão 53 × 53; 

𝑓:̅ vetor-coluna com o total da demanda final, com dimensão 

53 × 1. 16  

  

Consequentemente, o impacto induzido da corrupção dos recursos públicos 

destinados ao Paraná sobre o total da produção das empresas paranaenses e 

brasileiras, pode ser calculado, conforme a equação (24) abaixo: 

𝐼𝐵𝑐𝑖 = �̅� ∙ ∆𝑓𝑐𝑖 (24) 

em que: 

𝐼𝐵𝑐𝑖: vetor-coluna com o impacto da corrupção induzido sobre a 
produção de cada setor i da economia, com dimensão 53 × 1; 

�̅�: matriz de coeficientes induzidos intra e inter-regional, com 
dimensão 53 × 53; 

∆𝑓𝑐𝑖: vetor-coluna com a variação da demanda final provocada pela 
corrupção no estado do Paraná, com dimensão 53 × 1. 

 

desdobrando para análise do modelo intra e inter-regional: 

                                            
15 Tem �̅� = (𝐼 − �̅�)−1 em alusão aos procedimentos metodológicos descritos em Miyazawa (1976). 
16 Destaca-se que 𝑓53 = 𝑐𝑖, visto que a posição 53 do vetor indicaria uma relação do consumo com os 

salários mais o rendimento misto bruto, logo como o objetivo da hipótese de revogação da corrupção 
é estimar o cenário sem corrupção, então retira-se o valor de corrupção apurado, tanto do consumo 
das famílias quanto de seu rendimento. 
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[
𝐼𝐵𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝐵𝑅] = [𝐵

𝑃𝑃 𝐵𝑃𝐵

𝐵𝐵𝑃 𝐵𝐵𝐵
] ∙ [

∆𝑓𝑐𝑖
𝑃𝑅

∆𝑓𝑐𝑖
𝐵𝑅] (25) 

em que: 

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝑃𝑅: vetor com o impacto induzido sobre a produção de cada setor 

j da economia paranaense, com dimensão 26 × 1; 

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝐵𝑅: vetor com o impacto induzido sobre a produção de cada setor 

j da economia brasileira, em consequência da corrupção no 
estado do Paraná, com dimensão 26 × 1; 

∆𝑓𝑐𝑖
𝑃𝑅: vetor com a variação da demanda final paranaense provocada 

pela corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1; 

∆𝑓𝑐𝑖
𝐵𝑅: vetor com a variação da demanda final brasileira provocada 

pela corrupção no estado do Paraná, com dimensão 26 × 1. 

 

As três formas de calcular o impacto da corrupção descritas acima nas 

equações (11), (18) e (24) podem ser entendidas como o impacto direto, indireto e 

induzido, respectivamente. Nas duas primeiras equações considerou-se o modelo de 

Leontief aberto à demanda final, ou seja, as famílias foram consideradas como uma 

variável exógena ao modelo. Introduzindo-se as famílias como mais um setor na 

matriz do fluxo econômico intra e inter-regional, o modelo da equação (24) passa a 

considerar o efeito da geração de renda por meio do pagamento de salários e a 

associado gasto em bens e serviços pelos consumidores finais. No caso dessa 

pesquisa, o resultado desses indicadores mostra qual seria a produção de cada setor 

caso não existisse corrupção, conforme a hipótese de revogação da corrupção 

descrita na subseção 3.2.1.  

Além disso, a partir desses dois modelos foi possível calcular os indicadores-

síntese e os multiplicadores de impacto, descritos na seção 3.4 desta metodologia, 

para compreender como a estrutura econômica paranaense e sua relação com a 

economia brasileira distribui os efeitos da corrupção associada ao estado, bem como 

qual o impacto da corrupção sobre a massa salarial, 𝑤, o emprego, 𝑒, as importações 

do estado, 𝑚, a arrecadação do Imposto sobre Serviços e Circulação de Mercadorias 

(ICMS) (que está contido em 𝑇) e sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB), 𝑣𝑎𝑏. Antes, 

contudo, delineia-se didaticamente, nas seções 3.2 e 3.3, a construção do vetor de 

corrupção que redistribui a demanda final,  ∆𝑓𝑐𝑖, utilizada para calcular seus impactos 

diretos, indiretos e induzidos descritos nessa seção. 
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3.2 Construção do vetor de corrupção para o modelo de insumo-produto intra e 
inter-regional  

Para Reinikka e Svensson (2003), existem três maneiras para medir a 

corrupção no nível microeconômico, a primeira por meio do rastreamento dos gastos 

públicos, a segunda por meio da avaliação da eficiência dos serviços públicos 

prestados e a terceira, pela avaliação da conduta individual dos responsáveis pelas 

empresas que fornecem bens e serviços ao setor público. Para cumprir o objetivo 

deste trabalho, optou-se pela primeira possibilidade apresentada pelos autores, com 

base nas informações registradas pelas instituições legalmente constituídas para 

exercer o rastreamento do gasto público: o poder legislativo das respectivas esferas 

da administração do Estado brasileiro. 

No entanto, o controle externo relativo à fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas é delegado ao Tribunal de Contas da União (TCU) 

pelo art. 71 da Constituição Federal de 1988. Para os estados e municípios, esse 

controle externo é delegado aos Tribunais de Contas Estaduais (TCE), conforme 

orientação do parágrafo primeiro, do art. 31, também da constituição (BRASIL, 1988). 

As atribuições do Tribunal de Contas da União (TCU) estão previstas na Lei nº 

8.443/1992 e as do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) são regidas 

pela Lei Complementar Estadual nº 113/2005. As atribuições de ambas instituições 

são semelhantes, orientam as ações de inspeções e auditorias e fazem com que 

ambos tribunais atuem, teoricamente, de maneira preventiva, inibindo a prática de 

irregularidades. Por outro lado, a mesma legislação imputa a essas instituições o 

poder de repressão para combater abusos, fraudes, irregularidades ou atos de 

improbidade e, quando comprovada as irregularidades, condenará o responsável ao 

recolhimento da dívida, atualizada monetariamente e com os acréscimos legais 

devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe multa nos termos da lei, sendo o instrumento da 

decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução 

(BRASIL, 1992) e (PARANÁ, 2005). 

Além disso, os tribunais de contas supracitados são órgãos colegiados e suas 

deliberações são proferidas em plenário ou em suas câmaras, em sessões ordinárias 

e extraordinárias. Seguindo o processo, julgamentos que culminam em deliberações 
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inerentes a impugnações de atos e despesas devem conter os motivos e fundamentos 

legais para subsidiar procedimentos de investigação ou comissões de inquérito 

instauradas, exclusivamente, pelo poder legislativo da esfera de governo do fato 

gerador do processo (BRASIL, 1992) e (PARANÁ, 2005). Em outras palavras, os 

tribunais de contas julgam se há alguma irregularidade, reúnem as provas e sugerem 

punições, mas quem aceita, ou não, as deliberações é o poder legislativo, que com 

dois terços dos votos podem arquivar o parecer dos tribunais de contas sobre as 

contas ordinárias, relação esta que corrobora para tese de Loureiro, Teixeira e Moraes 

(2009).  

Em resumo, o principal objetivo destes tribunais é julgar todas as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, sob a 

forma de 1) prestação de contas ou 2) tomada de contas. A prestação de contas é a 

entrada do fluxo normal de processos, no qual todas contas anuais das entidades 

federais, estaduais e municipais, diretas e indiretas, bem como as contas dedicadas 

a transferências voluntárias (quando recursos públicos são transferidos para 

pessoas jurídicas de direito público ou privado) são encaminhadas para os respectivos 

tribunais de contas de suas respectivas jurisdições (PARANÁ, 2006) e (BRASIL, 

2015).  

Já a tomada de contas é dividida em três tipos 1) tomada de contas especial, 

2) tomada de contas ordinárias e 3) tomada de contas extraordinária. A tomada de 

contas especial está diretamente relacionada as transferências voluntárias, mas 

exigida quando o responsável pela conta descumpre ou o prazo da inicial, ou não 

consegue comprovar a aplicação, ou evidenciado alguma ilegalidade. A tomada de 

contas ordinária está relacionada, exclusivamente, ao descumprimento do prazo da 

prestação de contas anual das entidades federais, estaduais e municipais, diretas e 

indiretas. Por fim, a tomada de contas extraordinária é exigida pelos tribunais de 

contas quando as entidades anteriormente citadas deixam de cumprir os prazos, 

fixados em lei, para o encaminhamento de documentos, dados e informações, e na 

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda 

da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 

erário público (PARANÁ, 2006) e (BRASIL, 2015). 

Ainda de acordo com os respectivos regimentos, ao julgarem tanto as 

prestações de contas anuais quanto as tomadas de contas, os tribunais decidirão se 
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são (a) regulares, (b) regulares com ressalva ou (c) irregulares, com base em suas 

respectivas definições: 

a. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 

demonstrativos financeiros, a legalidade, a legitimidade, a eficácia e a 

economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como, o 

atendimento das metas e objetivos; 

b. regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário 

ou à execução do programa, ato ou gestão; e 

c. irregulares, quando caracterizadas a (I) omissão no dever de prestá-las, a 

prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, (II) a infração à 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial, a ocorrência de (III) dano ao 

erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, quando 

apurado (IV) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos e 

(V) desvio de finalidade para o qual o recurso foi destinado.  

 
Quando as contas são julgadas irregulares, havendo dano, os tribunais de 

contas condenarão o responsável ao recolhimento da dívida, atualizada 

monetariamente e com os acréscimos legais devidos, podendo, ainda, aplicar multa 

nos termos da lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para 

fundamentar a respectiva ação de execução (PARANÁ, 2006) e (BRASIL, 2015). 

A síntese da relação entre os tribunais de contas e os recursos públicos, 

realizada anteriormente, teve por objetivo esclarecer a origem dos dados utilizados e 

classificados nessa pesquisa como corrupção. Dessa forma, assume-se como 

pressuposto que, julgada irregular a conta do ente público, o valor apurado como 

corrupção é exclusivamente o montante acordado pelo colegiado para o 

ressarcimento do erário público, excluindo valores inerentes a correção monetária, 

acréscimos e multas estabelecidos pelo mesmo. Ademais, o fato de essa informação 

provir de uma deliberação colegiada embasa o pressuposto aqui utilizado, pois as 

cinco características utilizadas para classificar uma conta como irregular são 

descrições claras de corrupção conforme discutido na seção 2.1, do capítulo 2, desta 

pesquisa e, ainda, cabe destacar, que não foi apenas uma pessoa que deliberou sobre 
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a irregularidade da conta, nem os valores apurado, visto que, em toda sessão havia 

pelo menos um presidente, um relator e um auditor. 

Portanto, para compilar as informações relativas a corrupção no estado do 

Paraná, foram analisados 760 acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

(TCE-PR), sendo 453 acórdãos derivados de prestação de contas, 99 acórdãos 

provenientes de tomada de contas e 208 recursos. No caso dos recursos foi 

necessário rastrear o primeiro acórdão para compilar as informações relativas ao 

recurso. Além desses, foram analisados mais 283 acórdãos do Tribunal de Contas da 

União (TCU), sendo 95 acórdãos defletidos de prestação de contas, 21 acórdãos 

descendentes de tomada de contas e 44 recursos que, da mesma forma, foi 

necessário encontrar o primeiro acórdão para analisar as informações inerentes ao 

respectivo recurso. 

Ao todo foram analisados 919 acórdãos, com data de abertura do processo nos 

respectivos tribunais de contas entre 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2017. 

O período de dez anos escolhido justifica-se por dois motivos, o primeiro em função 

da fragilidade do processo dos tribunais de contas para identificar casos de corrupção, 

pois o maior esforço dos tribunais de contas recai sobre auditoria dos relatórios e 

documentos encaminhados pelos entes públicos, inexistindo, na maioria das vezes, 

uma apuração dos fatos in loco para comprovar o real destino do recurso público17 

(PARANÁ, 2006) e (BRASIL, 2015). O segundo motivo, foi captar o maior número de 

contas julgadas irregulares de entes públicos diferentes e observar quais setores da 

economia são mais afetados pelos casos de corrupção. 

Os acórdãos analisados foram obtidos por meio do Sistema de Contas 

Irregulares do TCU18 e Cadastro de Irregularidades do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná19. Em ambas bases de dados, a consulta reúne o nome de todas as 

pessoas, físicas ou jurídicas, vivas ou falecidas, detentoras, ou não, de cargo e/ou 

função pública, que tiveram suas contas julgadas irregulares, esgotadas todas as 

                                            
17 De acordo com o Plano Anual de Fiscalização do TCE-PR, a meta para auditores fiscalizarem 

municípios in loco foi de 100 municípios para o ano de 2018 (PARANÁ, 2018a). Já o Plano Anual de 
Fiscalização do TCU não prevê esse tipo de ação (BRASIL, 2017a). 

18 O Sistema de Contas Irregulares disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) pode ser 

acessado pelo endereço eletrônico https://contasirregulares.tcu.gov.br. 

19 O sistema de consulta do Cadastro de Irregularidades do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

pode ser acessado pelo endereço eletrônico 
http://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_ExibirRelatorios.aspx?t=37. 
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fases do processo, não cabendo recurso administrativo e abrangendo os três Poderes 

da República e do estado do Paraná. A consulta no sistema do TCU gerou uma 

planilha eletrônica com 283 pessoas registradas com contas irregulares, esses dados 

foram filtrados em função do número do acórdão, quando se obteve o número de 159 

julgamentos diferentes. Do mesmo modo, a consulta no sistema do TCE-PR produziu 

uma segunda planilha eletrônica com 1.027 pessoas registradas com contas 

irregulares, o filtro desse resultado pelo número do acórdão resultou no número de 

760 julgamentos diferentes.  

Todavia, as informações contidas nas planilhas eletrônicas geradas eram: 

número do Cadastro da Pessoa Física ou Jurídica (CPF ou CNPJ), cargo do envolvido, 

número e ano do processo, entidade, número e ano do acórdão, nome do relator, 

município e tipo de infração. Para ter acesso aos acórdãos foi necessário utilizar o 

número e ano do acórdão disponível na planilha eletrônica no sistema de busca dos 

respectivos tribunais, baixar o arquivo e ler cada uma das deliberações para 

identificar: 1) o ano do exercício em que o recurso foi desviado, 2) o valor que o 

colegiado julgou que deveria ser devolvido20 e a 3) origem do recurso (de qual dotação 

do orçamento anual o recurso foi desviado). Essas novas informações foram inseridas 

nas respectivas linhas das planilhas de cada consulta. 

Os dados de número de acórdãos e valor julgado irregular de ambos os 

tribunais foram analisados de forma separada e conjunta, bem como concatenados 

por município, por origem da dotação do recurso público e ano do exercício que 

ocorreu o fato gerador da corrupção, por meio de tabelas dinâmicas para construir e 

apresentar essas informações em forma de tabelas, gráficos e cartogramas.  

Além disso, como essa pesquisa calculou o impacto da corrupção com base na 

Matriz inter-regional de Insumo-Produto Paraná-Brasil do ano de 2008, os valores 

concernentes a corrupção, foram atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor-Amplo (IPCA) para o mês de dezembro de 2008, conforme a 

fórmula abaixo: 

                                            
20 Na planilha gerada pela consulta do Sistema de Contas Irregulares do TCU há uma coluna relativa a 

valores de cada acórdão, no entanto, esses valores informados é, na maioria das vezes, a soma do 
montante relativo ao ressarcimento do erário público, mais os valores inerentes a correção monetária, 
acréscimos e multas acordado pelo colegiado que julgou o processo. Logo, esse valor prontamente 
apresentado fere o pressuposto utilizado por esta pesquisa, o de classificar como corrupção apenas 
o valor desviado. Em função disso, os valores foram conferidos e apurados em uma nova coluna. 
Nas planilhas geradas pela consulta do Cadastro de Irregularidades do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná não há uma coluna relativa a valores. 
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𝑉𝐶𝑏 =

{
 
 

 
 
∑(

𝑖𝑝𝑐𝑎𝑡
100

+ 1)

𝑏

𝑡

∙ 𝑐𝑡, 𝑏 < 0

𝑐𝑡

∑ (
𝑖𝑝𝑐𝑎𝑡
100 + 1)𝑡

𝑏

, 𝑏 > 0

 (26) 

em que: 

𝑉𝐶𝑏 : valor da corrupção atualizado monetariamente para o ano 
base b; 

𝑖𝑝𝑐𝑎𝑡: índice nacional de preço ao consumidor-amplo mensal do 
período t (IBGE, 2018); 

∑ (
𝑖𝑝𝑐𝑎𝑡

100
+ 1)𝑏

𝑡 : fator de correção acumulado do período de origem do valor 
desviado t até o ano base b; 

∑ (
𝑖𝑝𝑐𝑎𝑡

100
+ 1)𝑡

𝑏 : fator de correção acumulado do ano base b até o período de 
origem do valor desviado t; 

𝑐𝑡: valor da corrupção identificado no período t. 

 

Dessa forma, todos os valores relativos à corrupção, apresentados nesta 

pesquisa foram corrigidos monetariamente para o ano base de 2008. Posteriormente, 

esses valores atualizados, bem como o número de acórdãos, foram cruzados com a 

variável “municípios” das respectivas planilhas. Esse cruzamento foi utilizado para 

construir cartogramas com o objetivo de visualizar espacialmente os casos de 

corrupção e sua distribuição de frequência21.  

Também foram construídos cartogramas com a informação relativa ao Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Índice de Gini, o Produto Interno 

Bruno (PIB) per capita de cada município e o Valor Adicionado Fiscal (VAF) gerado 

em cada município, todas informações retiradas da base de dados do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 22 . Esses 

cartogramas foram incorporados por acessão para corroborar com o teste da hipótese 

em que os recursos públicos desviados complementam o consumo das famílias de 

renda mais alta, exposto na seção 3.3 deste capítulo.  

                                            
21 QGIS (2018). QGIS: Geographic Information System. QGIS Development Team, Alaska, USA. URL 

http://www.qgis.org/. 

22 Os dados foram obtidos por meio do sistema de informação da Base de Dados do Estado (BDEweb) 

disponibilizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e 
pode ser acessada pelo endereço eletrônico http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php. 
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Na sequência, os valores relativos a corrupção, atualizados monetariamente, 

bem como o número de acórdãos, foram cruzados com a variável “origem da dotação 

do recurso público”. Essa variável foi construída apurando se o recurso era de alguma 

secretaria de estado ou municipal (educação, saúde, esporte e cultura, administrativo 

entre outras) ou, ainda, se o recurso era de empresa de direito público (SANEPAR, 

FERROESTE, correios, bancos, entre outros). Com esse cruzamento foi possível 

agrupar essa classificação da origem da corrupção de acordo com os 26 setores 

econômicos disponíveis na Matriz inter-regional de Insumo-Produto Paraná-Brasil do 

ano de 2008, conforme indicado no Quadro 2.  

Dessa forma, os valores relativos a esses agrupamentos foram somados e 

definidos como o total de recurso público desviado do erário público de acordo com 

cada setor econômico do modelo de insumo-produto explícito na seção 3.1. O 

resultado desse processo de agrupamento e de agregação pode ser averiguado na 

Tabela 22, correspondência entre os setores econômicos da matriz de insumo-

produto intra e inter-regional do Paraná e a dotação de origem dos recursos 

desviados. 

Entretanto, ficou explícito que, após a tabulação dos dados dos tribunais de 

contas, a maior parte dos recursos desviados era das entidades da administração 

pública direta (principalmente dos poderes executivo e legislativo), mas que uma parte 

significativa derivava das entidades de administração pública indireta (empresas de 

direito público). Diante dessa possiblidade de separação, os valores de corrupção 

relativos aos entes públicos diretos foram confeiçoados no vetor inerente aos 

Consumo do Governo, 𝑐𝐶𝐺, e os valores de corrupção relativos aos entes públicos 

indiretos foram confeiçoados no vetor relativo a Formação Bruta de Capital Fixo, 𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹. 

 Além disso, como a fonte utilizada para compilar os dados sobre corrupção 

emanam do Tribunal de Contas da União (TCU), o qual compete julgar exclusivamente 

irregularidades nos recursos do governo federal e, ainda, como foram compilados 

apenas acórdãos de processos do estado do Paraná, foi possível separar o valor da 

corrupção sobre os recursos federais destinados ao estado do Paraná, 𝑐𝐵𝑃 . 

Respeitando a mesma linha de raciocínio para o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, também foi possível separar o valor de corrupção sobre os recursos estaduais 

e municipais, 𝑐𝑃𝑃. 
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Quadro 2 – Correspondência entre os setores da Matriz de Insumo-Produto Inter-
regional do Paraná e a dotação orçamentária de origem do recurso desviado 

Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE 
  

Dotação orçamentária dos 
recursos desviados 

  TCE-PR TCU 

𝒁𝟎𝟏 Agricultura, silvicultura, exploração florestal   -  -  

𝒁𝟎𝟐 Pecuária e pesca   -  -  

𝒁𝟎𝟑 Mineração   -  -  

𝒁𝟎𝟒 Alimentos, bebidas e fumo   -  -  

𝒁𝟎𝟓 Têxtil, vestuário e calçados   -  -  

𝒁𝟎𝟔 Madeira, papel e impressão   -  -  

𝒁𝟎𝟕 Refino de petróleo, coque e álcool   -  -  

𝒁𝟎𝟖 Outros produtos químicos e farmacêuticos   combustível remédio 

𝒁𝟎𝟗 Artigos de borracha e plástico   -  -  

𝒁𝟏𝟎 Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos   -  -  

𝒁𝟏𝟏 Metalurgia   -  -  

𝒁𝟏𝟐 Máquinas e equipamentos   -  -  

𝒁𝟏𝟑 Material elétrico e eletrônicos   -  -  

𝒁𝟏𝟒 Material de transporte   -  -  

𝒁𝟏𝟓 Indústrias diversas   -  -  

𝒁𝟏𝟔 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana   Sanepar  -  

𝒁𝟏𝟕 Construção   -  -  

𝒁𝟏𝟖 Comércio   -  -  

𝒁𝟏𝟗 Transporte, armazenagem e correio   portos 
Ferroeste 

correios  

𝒁𝟐𝟎 Serviços privados   -  -  

𝒁𝟐𝟏 Intermediação financeira e seguros   financeiro financeiro 

𝒁𝟐𝟐 Serviços imobiliários e aluguel   -  -  

𝒁𝟐𝟑 Serviços de alojamento e alimentação   -  -  

𝒁𝟐𝟒 Educação mercantil e pública   cultura 
educação 

esporte 

cultura 
educação 

esporte 

𝒁𝟐𝟓 Saúde mercantil e pública   saúde 
social 

saúde 
social 

𝒁𝟐𝟔 Administração pública e seguridade social   administrativo 
entidades de 

classe 
indústria 

infraestrutura 
legislativo 

meio 
ambiente 

previdência 
reforma 
agrária 

segurança 
entidades de 

classe 
legislativo 

administrativo 
entidades de 

classe 
indústria 

infraestrutura 
legislativo 

meio 
ambiente 

previdência 
reforma 
agrária 

segurança 
indústria 
reforma 
agrária 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Essa arquitetura dos dados relativos à corrupção no estado do Paraná permite 

construir o vetor de corrupção de acordo com a equação (27) abaixo. Antes, cabe 

destacar que o montante apurado relativo à corrupção, deve ser convertido em 

milhões (divididos por 1.000.000) para coincidir com a grandeza de valores utilizada 

na matriz de insumo produto. 

𝑐𝑖 = [
𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝑃 ] + [

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝑃 ] (27) 

em que: 

𝑐𝑖 : vetor-coluna com o valor total da corrupção apurado nos 
acórdãos dos tribunais de contas e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 52 × 1; 

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

dos estados e município, de competência dos entes da 
administração pública direta e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

dos estados e município, de competência dos entes da 
administração pública indireta e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

federais destinados ao estado do Paraná, de competência dos 
entes da administração pública direta e associado ao setor i 
da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

federais destinados ao estado do Paraná, de competência dos 
entes da administração pública indireta e associado ao setor i 
da economia, com dimensão 26 × 1; 

 

 A estrutura da matriz de insumo-produto inter-regional induz ao entendimento 

de que haveria ainda os vetores 𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝐵 , 𝑐𝐶𝐺𝑖

𝐵𝐵 , 𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝐵  e 𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖

𝐵𝐵 . Realmente há a 

possibilidade de construir também esses vetores, mas a base de dados para 

corrupção no estado do Paraná compilada a partir dos dados dos tribunais de contas 

restringe as informações aos vetores descritos na equação (27). Para criar os demais 

vetores não listados, seria necessário obter informações relativas a corrupção de 

recursos de entes da administração pública direta paranaenses que seriam gastos em 

outros estados do Brasil, 𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝐵 , que nesse caso seria um absurdo, mas plausível para 

os entes da administração pública indireta paranaense, 𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝐵 , visto que nesse caso 
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bastaria identificar o destino da dotação do ente indireto, se estivesse rubricada para 

aquisições de bens e serviços fora do estado do Paraná. 

 Relativo a corrupção de recursos de entes da administração pública direta 

federal que seriam gastos em outros estados do Brasil, exceto o Paraná, 𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝐵 , também 

é plausível de ser construído, para tanto, bastaria repetir os procedimentos 

metodológicos descritos para o Tribunal de Contas da União nessa seção para cada 

estado brasileiro, mas limitado pelo tempo disponível para esta pesquisa. Da mesma 

forma, a corrupção de recursos de entes da administração pública indireta federal que 

seriam gastos em outros estados do Brasil, exceto o Paraná, 𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝐵 , é possível, mas 

talvez inviável com o método utilizado nesta pesquisa, visto que também seria 

necessário verificar a rubrica das aquisições de bens e serviços de setores fora do 

estado do Paraná.  

  

3.2.1 A hipótese de revogação da corrupção 

Esclarecida a construção do vetor de corrupção para o estado do Paraná, a 

primeira hipótese testada nessa pesquisa foi se a economia paranaense encontrar-

se-ia em um estado de bem-estar maior, em termos de Valor Bruto Adicionado (VAB), 

salário, importação, tributos e emprego, caso não existisse desvios de recursos 

públicos no estado. Essa hipótese foi denominada nessa pesquisa como: hipótese da 

revogação da corrupção. Para testar essa hipótese, não é possível calcular impactos 

no modelo de insumo-produto adicionando ou retirando os valores relativos a 

corrupção diretamente do vetor da demanda final. 

Isso porque o dinheiro desviado do erário público foi gasto (ou redistribuído) em 

algum setor da economia, paranaense ou brasileira, ou ainda, evadido e/ou 

entesourado pelo corrupto. Como o modelo de insumo-produto é, de acordo com Grijó 

et al. (2011), um retrato do fluxo da renda em um determinado período do tempo, o 

valor desviado do erário e o valor gasto na economia estão contidos no fluxo de renda 

da matriz de insumo-produto intra e inter-regional utilizada nesta pesquisa. Os 

resultados do processo de apuração descritos anteriormente a essa subseção 

comprovam parte dessa afirmação.  

Logo, se não existisse corrupção no estado do Paraná, o valor relativo aos bens 

e serviços adquiridos com recursos de descaminho do erário deveriam ser subtraídos 
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dos setores que os ofereceram, somados com o montante retido como evasão e/ou 

entesouramento, e redistribuído aos setores que condizem com os gastos das 

atribuições de seus respectivos entes públicos diretos e indiretos. 

  Portanto, o vetor a ser utilizado para testar a hipótese de revogação da 

corrupção deve ter soma zero, ou seja, o valor relativo a corrupção, deve ser subtraído 

do setor no qual ele foi gasto e, em contrapartida, deve ser somado ao setor de origem, 

como deveria ter sido gasto, antes de ser desviado. A segunda parte para testar a 

hipótese corresponde a equação (27), a qual aduz a construção do vetor de corrução, 

𝑐𝑖, realizada nessa seção. Ademais, falta ainda explicar como foi construído o vetor 

de revogação da corrupção, propositalmente transferido para a próxima seção 3.3. 

Propositalmente porque não há base de dados informando como ou onde os 

corruptos gastam o dinheiro desviado, nem a parcela que eles evadem e/ou 

entesouram, por isso, a primeira parte para testar a hipótese de revogação da 

corrupção seria subtrair o valor da corrupção do consumo das famílias, 𝑓𝐶𝐹
𝑃𝑃 e 𝑓𝐶𝐹

𝑃𝐵, 

assumir que não houve evasão e/ou entesouramento, a partir de uma redistribuição 

proporcional ao consumo das famílias inerentes a cada setor. No entanto, a análise 

de correlação entre as variáveis relativas a corrupção e as variáveis relativas ao nível 

de bem-estar mostrou uma possibilidade de refinamento dessa estratégia.  

 

 

3.3 Construção do vetor de revogação da corrupção 

A estratégia para subtrair o valor da corrupção do vetor consumo das famílias 

na matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil, 𝑓𝐶𝐹
𝑃𝑃  e 𝑓𝐶𝐹

𝑃𝐵 , 

fundamenta-se no comportamento do consumo das famílias brasileiras e paranaenses 

inferidos pela Pesquisa Orçamentária Familiar (POF) do período entre 2008 a 2009, 

realizada por IBGE (2010). Essa pesquisa é uma amostra formada por 55.970 

domicílios, incluindo 56.091 famílias ou “unidades de consumo” que, de acordo com 

Freitas et al. (2007), se considerar os fatores de expansão, essa amostra representa 

uma população de 57.816.604 famílias, com 190.519.297 pessoas. 

O relatórios IBGE (2010b) derivado dessa pesquisa reúne os resultados da 

estrutura de consumo, gastos, rendimentos e parte da variação patrimonial das 

famílias brasileiras obtidos a partir da compilação dos dados dos orçamentos 
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doméstico de cada família entrevistada. Logo, os principais resultados desse relatório 

são as tabelas que relacionam o valor médio mensal dos diversos tipos de despesas 

monetária e não monetária realizadas pela família no período de 2008-2009, 

concatenados com as informações de classes de rendimento e variação patrimonial 

mensal média da respectiva família, com indicação do número e tamanho médio das 

famílias no mesmo período. 

Outra característica relevante da pesquisa é sua arquitetura do processo de 

amostragem, pois as amostras de famílias entrevistadas em cada estado da federação 

também têm um nível de inferência estatístico significativo para extrapolar os 

resultados da pesquisa às respectivas esferas estaduais (FREITAS et al., 2007). 

Desse modo, em função do objetivo desta pesquisa e a característica intra e inter-

regional do modelo de insumo-produto descrito nesta metodologia, valeu-se de duas 

tabelas de resultados do referido relatório, a tabela número 1.1.1, com o resultado das 

agregações médias de despesa por classe de rendimento para o Brasil e, a tabela 

número 1.3.21.1, como o mesmo processo de agregação de despesa por classe de 

rendimento, mas com informações exclusivas das famílias paranaenses. Essas 

tabelas foram simplificadas e apresentadas na Tabela 23 e Tabela 24, do apêndice 

deste trabalho. 

Os bens e serviços consumido pelas famílias foram agregados pelos autores 

do relatório IBGE (2010b) em 75 linhas de despesas. No entanto, para adaptar essa 

informação aos vetores de consumo das famílias, agregou-se as linhas de despesas 

de acordo com a respectiva lógica de correspondência entre os 26 setor econômico 

da matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil, conforme 

apresentado do Quadro 3 abaixo.  

 
Quadro 3 – Correspondência entre os setores da Matriz de Insumo-Produto Inter-
regional do Paraná e as despesas da POF 2008-2009 

Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE 
 

Despesas da POF 2008-2009 

𝒁𝟎𝟏 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 
  - 

𝒁𝟎𝟐 Pecuária e pesca 
  - 

𝒁𝟎𝟑 Mineração 
  - 

𝒁𝟎𝟒 Alimentos, bebidas e fumo  Alimentação  
 Fumo 

(continua) 
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(continuação) 

Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE 
 

Despesas da POF 2008-2009 

𝒁𝟎𝟓 Têxtil, vestuário e calçados  Roupa de homem 

    Roupa de mulher 

    Roupa de criança 

    Calçados e apetrechos 

    Joias e bijuterias 

    Tecidos e armarinhos 

    Outras relacionadas a educação 

𝒁𝟎𝟔 Madeira, papel e impressão 
 Livros didáticos e revistas técnicas  

 

Periódicos, livros e revistas não 
didáticos 

𝒁𝟎𝟕 Refino de petróleo, coque e álcool 
 Gasolina - veículo próprio  

 Álcool - veículo próprio 

𝒁𝟎𝟖 Outros produtos químicos e farmacêuticos 
 Artigos de limpeza  

 Perfume 

  Produtos para cabelo 

  Material de tratamento 

  Sabonete 

  Remédios 

𝒁𝟎𝟗 Artigos de borracha e plástico 
 Manutenção e acessórios  

 Outras relacionadas a saúde  

 Artigos escolares 

𝒁𝟏𝟎 Cimento e outros produtos de minerais n-metálicos 
 Imóvel (reforma) 

𝒁𝟏𝟏 Metalurgia 
  - 

𝒁𝟏𝟐 Máquinas e equipamentos 
 Aquisição de veículos 

𝒁𝟏𝟑 Material elétrico e eletrônicos 
 Eletrodomésticos  

 Consertos de artigos do lar 

  Celular e acessórios 

  Consertos de artigos pessoais 

𝒁𝟏𝟒 Material de transporte 
  - 

𝒁𝟏𝟓 Indústrias diversas 
 Outros relacionados a habitação  

 Mobiliários e artigos do lar  

 Brinquedos e jogos  

 Outras relacionadas a recreação  

 Outras despesas diversas 

𝒁𝟏𝟔 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 
 Energia elétrica  

 Gás doméstico  

 Água e esgoto 

𝒁𝟏𝟕 Construção 
 Manutenção do lar  

 Imóvel (aquisição) 

𝒁𝟏𝟖 Comércio 
 Instrumentos e produtos de uso pessoal  

 Recreações e esportes 

  Cabeleireiro 

  Manicuro e pedicuro 

  Outras relacionadas a serviços pessoais 

  Cerimônias e festas 

  Serviços profissionais 

(continua) 
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Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE 
 

Despesas da POF 2008-2009 

𝒁𝟏𝟗 Transporte, armazenagem e correio  Outras relacionadas a transporte 

   Urbano 

𝒁𝟐𝟎 Serviços privados  Telefone fixo 

   Telefone celular 

   Pacote de telefone, TV e Internet 

   Comunicação 

𝒁𝟐𝟏 Intermediação financeira e seguros 
 Jogos e apostas  

 Serviços bancários 

   Previdência privada 

   Outras relacionadas ao setor financeiro 

   Outros investimentos 

   Empréstimo 

   Prestação de imóvel 

𝒁𝟐𝟐 Serviços imobiliários e aluguel 
 Aluguel 

𝒁𝟐𝟑 Serviços de alojamento e alimentação 
 Condomínio 

   Viagens esporádicas  

 Imóveis de uso ocasional 

𝒁𝟐𝟒 Educação mercantil e pública 
 Cursos regulares 

   Cursos superiores 

  Outros cursos e atividades 

𝒁𝟐𝟓 Saúde mercantil e pública 
 Plano/seguro-saúde 

   Consulta e tratamento dentário 

   Consulta médica 

   Tratamento médico e ambulatorial 

   Serviços de cirurgia 

   Hospitalização  

 Exames diversos 

𝒁𝟐𝟔 Administração pública e seguridade social 
 Impostos* 

   Contribuições trabalhistas* 

   Pensões, mesadas e doações 

Fonte: elaborado pelo autor. 
*não foram considerados como gasto do corrupto. 

 

Com base nessa agregação construir-se-ia um vetor com as proporções do 

valor das despesas agregadas em cada setor pelo total médio consumido pelas 

famílias, para depois multiplicar esse vetor pelo escalar que representasse o montante 

da corrupção apurada na consulta das bases dos tribunais de contas da União e do 

estado do Paraná. Contudo, essa distribuição não refletiria fidedignamente o 

comportamento de consumo do corrupto, se a maioria desses corruptos pertencessem 

a uma classe específica de renda da sociedade. Para testar essa possibilidade 

construiu-se o teste da hipótese de destino dos recursos de corrupção, dilucidada na 

próxima subseção. 
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3.3.1 A hipótese de destino da corrupção 

O teste da hipótese de destino da corrupção parte do cruzamento dos dados 

relativos a corrupção, depurados por essa pesquisa, com um conjunto de variáveis 

que representassem o estado de bem-estar da economia paranaense. Esse 

cruzamento resultou em uma base de dados com 233 observações e sete variáveis. 

As 233 observações correspondem ao número de municípios onde se constatou pelo 

menos um caso de corrupção. Já as variáveis, duas refletem a corrupção em cada 

município, “número de casos de corrupção”, “valor da corrupção” e, as demais 

variáveis, resumem o estado de bem-estar de cada município, “IDHM”, “Índice de 

Gini”, “PIB per capita”, “Valor Adicionado Fiscal (VAF)” e “emprego de altos salários”. 

Sobre essa base de dados, foram calculadas as estatísticas descritivas para 

medir tendências centrais (média, mediana e moda), tendências de dispersão (valores 

mínimo e máximo, quartis, variância e desvio padrão) e tendências de distribuição 

(achatamento e simetria da curva de distribuição). Além disso, para aferir se cada 

variável apresentava uma distribuição normal de probabilidade aplicou-se o teste de 

normalidade de Jarque-Bera, 𝐽𝐵, (WOOLDRIGE, 2015).  

O teste de normalidade de Jarque-Bera, 𝐽𝐵, tem como hipótese nula, 𝐻0, a 

normalidade. Assim, se o p-valor for menor do que 0,05 (ou 5%), p-valorJB < 0,05, 

então as variáveis testadas não apresentam uma distribuição normal de probabilidade 

e rejeita-se a hipótese nula. Por outro lado, se p-valorJB > 0,05, tem-se a confirmação 

de que os dados são normalmente distribuídos, respeitando os critérios de assimetria 

igual a zero, 𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 = 0 , e curtose igual a três, 𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 = 3 , (SPIEGEL, 

SCHILLER e SRINIVASAN, 2013). 

Esse conjunto de variáveis foi escolhido para testar a hipótese de destino da 

corrupção sobre as famílias de renda alta. Diante disso, assume-se o pressuposto de 

que o conjunto dessas variáveis seja uma aproximação razoável do nível de bem-

estar da economia paranaense e, ainda, que sejam negativamente correlacionadas 

com a corrupção. Detalhando essa relação, se espera que quanto maior o “IDHM”23, 

menor o número de casos de corrupção e valores desviados no município, visto que 

                                            
23  É um índice composto que agrega três das mais importantes dimensões do desenvolvimento 

humano: a oportunidade de viver uma vida longa e saudável (IDHM Saúde); de ter acesso a 
conhecimento (IDHM Educação) e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas 
(IDHM Renda), varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido o município. Dados 
relativos a apuração do ano de 2010  (IPARDES, 2018). 
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essa variável é uma condensação da média das condições de educação, longevidade 

e renda das pessoas que residem no município.  

Continuando o raciocínio, se espera que quanto menor o “Índice de Gini”24 

menor o número de casos de corrupção e valores desviados no município, pois essa 

variável é a mensuração do grau de desigualdade de renda no município. Para o “PIB 

per Capita” se aguarda que quanto maior, menor o número de casos de corrupção e 

valores desviados no município, uma vez que quanto maior a renda média das 

pessoas no município menor a necessidade de desviar recursos públicos. Da mesma 

forma, se aguarda que quanto maior o valor do “VAF” 25 , também diminua a 

necessidade de desviar recursos públicos, porque, quanto maior a arrecadação do 

Estado no município, maior é a sua capacidade de resolver as mazelas sociais do 

município.   

Por fim, se conjectura que, quanto maior o número de “empregos de altos 

salários”26, menor o número de casos de corrupção e valores desviados no município, 

pois quanto maior o número de oportunidades com altos salários menor a necessidade 

de corromper o erário público em benefício próprio. Além disso, essa variável foi 

utilizada no teste da hipótese do destino da corrupção em função dos dados 

disponíveis nas Tabela 23 e Tabela 24 adaptadas da Pesquisa Orçamentária Familiar 

(POF) 2008-2009. 

Diante disso, caso a maioria dessas variáveis apresentem correlação positiva 

com o número de casos de corrupção e valores desviados, desmembrar-se-á os 

vetores relativos ao consumo das famílias, da matriz de insumo-produto intra e inter-

regional paranaense descrita na seção 3.1, em mais dois vetores, o do consumo das 

famílias de alta renda, 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅  e 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝐵𝑅 , e o do consumo das demais famílias, 𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑃𝑅  

e 𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝐵𝑅 , com o objetivo de refinar o choque de corrupção no modelo de insumo-

produto.  

                                            
24 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capita. Seu valor varia de 0 (zero), quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de 
todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1 (um), quando a desigualdade é máxima (apenas um 
indivíduo detém toda a renda). O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes. Dados relativos a apuração do ano de 2010 (FEIJÓ e RAMOS, 2013). 

25 O valor adicionado fiscal (VAF) corresponde à diferença entre o valor das saídas de mercadorias, 

acrescido do valor das prestações de serviços tributáveis pelo ICMS e o valor das entradas de 
mercadorias e serviços recebidos em uma empresa a cada ano civil de 2008 (PARANÁ, 2018b). 

26 Essa variável foi construída a partir do número total de empregos (postos de trabalho) para uma 

remuneração média de acima de 10 salário mínimo, para estabelecimentos que apresentaram algum 
empregado em 31/12 ou que tiveram alguma admissão ou desligamento ao longo do ano de 2008 
(IPARDES, 2018). 
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Logo, a hipótese de destino da corrupção foi testada definido a hipótese nula, 

𝐻0, como o cenário em que nenhuma das variáveis que representam o conjunto de 

bem-estar condizentes com as famílias de renda mais alta apresentam correlação 

positiva estatisticamente significativa com o número de casos de corrupção e valor 

desviado, ou seja, se nenhum p-valor𝜌 < 0,05 for encontrado nos testes de correlação. 

Já a hipótese alternativa, 𝐻1, como o cenário em que pelo menos uma das variáveis 

que representam o conjunto de bem-estar condizentes com as famílias de renda mais 

alta apresentam correlação positiva estatisticamente significativa com o número de 

casos de corrupção e valor desviado, ou seja, se pelo menos um p-valor𝜌 < 0,05 for 

encontrado no teste de correlação.  

Sem adiantar os resultados da pesquisa, mas esclarecendo que o teste de 

Jarque-Bera, 𝐽𝐵,  apontou que as variáveis descritas não apresentam uma distribuição 

norma de probabilidade. Sendo assim, foi necessário calcular a correlação entre as 

variáveis por meio da Correlação de Spearman e, para testar se as correlações 

calculadas são significativas estatisticamente, foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman com distribuição de probabilidade S, o qual tem como hipótese nula, 𝐻0, a 

inexistência de correlação entre as variáveis testadas. Assim, se o p-valor for menor 

do que 0,05 (ou 5%), p-valor𝜌 < 0,05, então a correlação entre as variáveis testadas é 

estatisticamente significativa e pode-se rejeitar, 𝐻0. Por outro lado, se p-valor𝜌 > 0,05, 

a correlação encontrada entre as variáveis não é estatisticamente significativas e 

aceita-se a hipótese nula (SPIEGEL, SCHILLER e SRINIVASAN, 2013). 

 

3.3.2 Aprimoramento do vetor de revogação da corrupção 

A maioria dos resultados do teste de correlação de Spearman mostraram que 

há uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre as variáveis que 

refletem a corrupção nos municípios e a maioria das variáveis que resumem o estado 

de bem-estar dos municípios, inclusive a variável composta pelo número de postos de 

trabalho com rendimento acima de dez salários mínimos. Em função desses 

resultados, rejeitou-se a hipótese do destino da corrupção nula, 𝐻0, e assumiu para 

essa pesquisa que o destino dos recursos da corrupção é as famílias de renda mais 

alta.  
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Com isso, desagregou-se os vetores inerentes ao consumo das famílias da 

matriz de insumo-produto intra e inter-regional paranaense, em dois vetores, o do 

consumo das famílias de alta renda, 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅  e 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝐵𝑅 , e o do consumo das demais 

famílias, 𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑃𝑅  e 𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠

𝐵𝑅 . Para isso, primeiro, calculou-se os coeficientes para 

desagregação com base na razão entre o valor da despesa média mensal da classe 

de rendimento mais alta e o somatório da linha das despesas média mensal das 

famílias, tanto para o comportamento do consumo das famílias brasileiras (Tabela 23, 

do apêndice), quanto para o das famílias paranaenses (Tabela 24, do apêndice). 

Na sequência, agregou-se os valores das despesas médias mensais das 

famílias, pela soma, e os coeficientes de desagregação, pela média do número de 

itens de despesa, em função dos setores da economia da matriz de insumo-produto 

intra e inter-regional paranaense, conforme a correspondências apresentada no 

Quadro 3, para se obter os vetores de coeficientes de desagregação, 𝑐𝑑𝑧
𝑃𝑃 e 𝑐𝑑𝑧

𝐵𝐵. 

Esses procedimentos são reproduzidos pelas equações descritas abaixo. 

    𝑐𝑑𝑧
𝑃𝑃 =

∑ (
𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

)𝑧

𝑛𝑧
𝑒    𝑐𝑑𝑧

𝐵𝐵 =

∑ (
𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

)𝑧

𝑛𝑧

 (28) 

se exprime que: 

    𝑐𝑑𝑧
𝑃𝑃 : vetor-coluna com os coeficientes de desagregação do 

consumo das famílias de alta renda do estado do Paraná, 
associado ao respectivo setor z da economia, com dimensão 
26 × 1; 

    𝑐𝑑𝑧
𝐵𝐵 : vetor-coluna com os coeficientes de desagregação do 

consumo das famílias de alta renda do Brasil, associado ao 
respectivo setor z da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑑𝑖𝑗: despesa média mensal das famílias i, da classe de rendimento 
j, definindo j=7 para a classe de rendimento mais alta (Tabela 
23 e Tabela 24, do apêndice); 

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1 : total da despesa média mensal das famílias i; 

𝑛𝑧: número itens que correspondem ao setor da economia z; 

𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

: coeficiente de desagregação por despesa média mensal; 

 
Os resultados obtidos na construção dos vetores com os coeficientes de 

desagregação podem ser conferidos na Tabela 25 do apêndice desta pesquisa. 
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Como pressuposto se assumiu que o comportamento de consumo das famílias 

paranaenses não é diferente ao consumirem bens e serviços produzidos no estado, 

do daqueles produzidos no resto do país, como também, o comportamento de 

consumo das famílias brasileiras não residentes no Paraná não se altera ao 

consumirem produtos produzidos no estado ou fora dele.  

Logo, duplicou-se os vetores de desagregação, 𝑐𝑑𝑖
𝑃𝑃  e 𝑐𝑑𝑖

𝐵𝐵 , dobrando sua 

dimensão para coincidir com o número de setores da economia que produziram bens 

e serviços para o consumo das famílias 27 . Assim, multiplicou-se os respectivos 

vetores, elemento por elemento, com os vetores relativos ao consumo das famílias, 

𝑓𝐶𝐹
𝑃𝑅 e 𝑓𝐶𝐹

𝐵𝑅, para calcular o valor consumido pelas famílias de alta renda do Paraná e 

do Brasil, conforme descrito na equação (29) abaixo.  

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅 = [

𝑐𝑑𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝑑𝑖
𝑃𝐵] # 𝑓𝐶𝐹

𝑃𝑅 

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 = [

𝑐𝑑𝑖
𝐵𝑃

𝑐𝑑𝑖
𝐵𝐵] # 𝑓𝐶𝐹

𝐵𝑅

 (29) 

em que28: 

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅  : vetor-coluna do consumo das famílias de alta renda do estado 

do Paraná, associado ao respectivo setor z da economia, com 
dimensão 52 × 1; 

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅  : vetor-coluna do consumo das famílias de alta renda do Brasil, 

associado ao respectivo setor z da economia, com dimensão 
52 × 1. 

 
 Por fim, para desagregar os vetores do consumo das famílias, subtraiu-se os 

vetores como segue: 

𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑃𝑅 = 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑃𝑅 − 𝑓𝐶𝐹
𝑃𝑅 

𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝐵𝑅 = 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝐵𝑅 − 𝑓𝐶𝐹
𝐵𝑅  (30) 

em que: 

𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑃𝑅  : vetor-coluna do consumo das demais famílias do estado do 

Paraná, associado ao respectivo setor z da economia, com 
dimensão 52 × 1; 

𝑓𝐶𝐹𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠
𝐵𝑅  : vetor-coluna do consumo das famílias de alta renda do Brasil, 

associado ao respectivo setor z da economia, com dimensão 
52 × 1. 

                                            
27 Em função do pressuposto tem-se  𝑐𝑑𝑖

𝑃𝑃 = 𝑐𝑑𝑖
𝑃𝐵 e  𝑐𝑑𝑖

𝐵𝐵 = 𝑐𝑑𝑖
𝐵𝑃. 

28 Observar que o símbolo # denota a operação de multiplicação de vetores ou matrizes elemento por 

elemento. 
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O resultado dessa desagregação pode ser conferido comparando a Tabela 27 

e Tabela 28 do apêndice desta pesquisa. Na primeira, tabela consta os resultados 

originais dos componentes da demanda final da matriz de insumo-produto intra e inter-

regional Paraná-Brasil de 2008 e, a segunda, mostra a mesma arquitetura, mas com 

as colunas “consumo das famílias” desagregadas em “demais” e “alta” renda. 

Depois dessa desagregação dos vetores do consumo das famílias para as 

respectivas regiões, se voltou novamente para os valores originais das tabelas de 

despesa média mensal por classe de rendimento das famílias, da POF 2008-2009 

(Tabela 23 e Tabela 24, do apêndice), para calcular os coeficientes de 

comportamento do consumo das famílias de alta renda, tanto para as residentes no 

Paraná quanto para os residentes dos outros estados. Esse coeficiente é obtido 

dividindo a despesa média mensal da classe de renda mais alta pelo total da coluna 

de rendimentos da classe de renda mais alta.  

Na sequência, agregou-se novamente os valores das despesas médias 

mensais das famílias, pela soma, e os coeficientes de desagregação, também pela 

soma, em função dos setores da economia da matriz de insumo-produto intra e inter-

regional paranaense, conforme a correspondências apresentada no Quadro 3, para 

se obter os vetores de coeficientes de comportamento de consumo das famílias de 

renda alta29, 𝑐𝑏𝑧
𝑃𝑃  e 𝑐𝑏𝑧

𝐵𝐵 . Esses procedimentos são reproduzidos pelas equações 

descritas abaixo. 

    𝑐𝑏𝑧
𝑃𝑃 =∑

𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑖
1𝑧

𝑒    𝑐𝑏𝑧
𝐵𝐵 =∑

𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑖
1𝑧

 (31) 

onde que: 

    𝑐𝑏𝑧
𝑃𝑃 : vetor-coluna com os coeficientes do comportamento do 

consumo das famílias de alta renda do estado do Paraná, 
associado ao respectivo setor z da economia, com dimensão 
26 × 1; 

    𝑐𝑏𝑧
𝐵𝐵 : vetor-coluna com os coeficientes do comportamento do 

consumo das famílias de alta renda do Brasil, associado ao 
respectivo setor z da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑑𝑖𝑗: despesa média mensal das famílias i, da classe de rendimento 
j, definindo j=7 para a classe de rendimento mais alta (Tabela 
23 e Tabela 24, do apêndice); 

                                            
29 Os resultados obtidos na construção dos vetores com os coeficientes de desagregação podem ser 

conferidos na Tabela 26 do apêndice desta pesquisa. 
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∑ 𝑑𝑗
𝑖
1 : total da classe de rendimento das famílias j, somando cada 

despesa média mensal familiar i; 

∑
𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑗𝑗
𝑧 : coeficiente do comportamento do consumidor setor da 

economia z. 

 

Na sequência, evoca-se novamente o pressuposto de que o comportamento de 

consumo das famílias paranaenses não difere entre as regiões, bem como o 

comportamento de consumo das famílias brasileiras30. Logo, dispõe-se dos vetores 

de coeficientes de comportamento do consumo das famílias de renda alta, 𝑐𝑏𝑖
𝑃𝑃 e 

𝑐𝑑𝑖
𝐵𝐵 , tanto adquirindo bens e serviços produzidos na economia paranaense, ou 

produzidos em outra região do Brasil. Com esses vetores, é possível então, multiplica-

los pelo escalar do total da corrupção, para obter valor de bens e serviços que foram 

adquiridos com o descaminho do dinheiro público, conforme descrito na equação (32) 

abaixo.  

𝑝𝑖
𝑃𝑃 = 𝑐𝑏𝑖

𝑃𝑃#(∑𝑐𝑖 ∙
∑ 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑃𝑃

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅 ) 

𝑝𝑖
𝑃𝐵 = 𝑐𝑏𝑖

𝑃𝐵#(∑𝑐𝑖 ∙
∑ 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝑃𝐵

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅 )

 (32) 

em que31: 

𝑝𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias paranaenses de alta renda, com dinheiro de 
corrupção e produzidos pelo setor i da economia paranaense, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝑃𝐵 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias paranaenses de alta renda, com dinheiro de 
corrupção e produzidos pelo setor i da economia brasileira, 
com dimensão 26 × 1; 

∑𝑐𝑖 : escalar com o somatório do vetor-coluna do valor total da 
corrupção apurado nos acórdãos dos tribunais de contas, com 
dimensão 1 × 1; 

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑃

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅 : 

proporção de bens e serviços adquirido pelas famílias de alta 
renda paranaenses, produzidos pelas empresas paranaenses; 

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝐵

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅 : 

proporção de bens e serviços adquirido pelas famílias de alta 
renda paranaenses, produzidos por empresas brasileiras, 
exceto empresas estabelecidas no Paraná. 

                                            
30 Em função do pressuposto tem-se 𝑐𝑏𝑖

𝑃𝑃 = 𝑐𝑏𝑖
𝑃𝐵 e  𝑐𝑏𝑖

𝐵𝐵 = 𝑐𝑏𝑖
𝐵𝑃. 

31 Observar que o símbolo # denota a operação de multiplicação de vetores ou matrizes elemento por 

elemento. 
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Congregando os dois vetores de destino da corrupção paranaense, 𝑝𝑖
𝑃𝑃 e 𝑝𝑖

𝑃𝐵, 

alcança-se a estratégia para subtrair o valor da corrupção do vetor consumo das 

famílias na matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil, 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑃  e 

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝐵 . Desse modo, o consumo das famílias de alta renda paranaense, sem os bens 

e serviços adquiridos com dinheiro da corrupção é obtido segundo a equação abaixo: 

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅𝑐 = [

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑃

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝐵 ] − [

𝑝𝑖
𝑃𝑃

𝑝𝑖
𝑃𝐵] (33) 

Onde, 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅𝑐 , é o consumo das famílias de alta renda paranaense, sem os bens 

e serviços adquiridos com dinheiro da corrupção. Não obstante, ao realizar esse 

procedimento, notou-se que alguns setores da economia ficaram com consumo 

negativo, ou seja, essa informação indicaria que, além das famílias de alta renda não 

consumirem daqueles setores, estariam devolvendo bens e serviços para esses 

respectivos setores, o que seria um absurdo.  

Dessa forma, o valor residual, 𝑟𝑖 , de cada setor com valores de consumo 

negativos gerados no procedimento anterior, foi somado e redistribuído para o 

consumo das famílias de alta renda do restante do brasil, 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 , e, posteriormente, o 

valor negativo de consumo, dos respectivos setores, foi anulado no vetor 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅𝑐 . Com 

esse novo procedimento, 12,07% dos recursos apurados como corrupção foram 

redistribuídos no vetor 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 , executando o seguinte procedimento: 

𝑝𝑖
𝐵𝑃 = 𝑐𝑏𝑖

𝐵𝑃#(∑𝑟𝑖 ∙
∑ 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝐵𝑃

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 ) 

𝑝𝑖
𝐵𝐵 = 𝑐𝑏𝑖

𝐵𝐵#(∑𝑟𝑖 ∙
∑ 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎

𝐵𝐵

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 )

 (34) 

aduz que32: 

𝑝𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias brasileiras de alta renda, com dinheiro de corrupção 
do Paraná e produzidos pelo setor i da economia paranaense, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝐵𝐵 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias brasileiras de alta renda, com dinheiro de corrupção 

                                            
32 Observar que o símbolo # denota a operação de multiplicação de vetores ou matrizes elemento por 

elemento. 
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do Paraná e produzidos pelo setor i da economia brasileira, 
com dimensão 26 × 1; 

∑𝑟𝑖 : escalar com o somatório do valor residual da corrupção que 
excedeu o consumo das famílias de alta renda paranaense, 
com dimensão 1 × 1; 

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑃

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 : 

proporção de bens e serviços adquirido pelas famílias de alta 
renda brasileiras, produzidos pelas empresas paranaenses; 

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝐵

∑𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅 : 

proporção de bens e serviços adquirido pelas famílias de alta 
renda brasileiras, produzidos por empresas brasileiras, exceto 
empresas estabelecidas no Paraná. 

  

Desse modo, o consumo das famílias de alta renda brasileiras, sem os bens e 

serviços adquiridos com dinheiro da corrupção é obtido segundo a equação abaixo: 

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑅𝑐 = [

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝑃

𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝐵𝐵 ] − [

𝑝𝑖
𝐵𝑃

𝑝𝑖
𝐵𝐵] (35) 

Se fosse mantido o consumo negativo nos respectivos setores do vetor de 

consumo das famílias de alta renda paranaense, sem os bens e serviços adquiridos 

com dinheiro da corrupção, 𝑓𝐶𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎
𝑃𝑅𝑐 , não haveria problema com os multiplicadores de 

impacto da corrupção que se tencionou calcular nesta pesquisa, pois ao somar os 

vetores estruturados com base na informação de corrupção ao vetor de demanda final 

total, 𝑓𝑖
𝑃  + 𝑓𝑖

𝐵 , conforme denotado no Quadro 1, não teria setores com valores 

negativos 33 . Todavia, presou-se pelo rigor teórico e pela plausibilidade da 

redistribuição proposta, visto que, não há restrições, tanto no modelo de insumo-

produto quanto nos dados apurados nas consultas dos tribunais de contas da União 

e do estado do Paraná, de que o corrupto que desviou dinheiro público destinado ao 

estado, domicilie no estado, mas sendo alta a suposição de residência esporádica.  

Conclui-se, portanto, que as alterações no produto provocadas pela corrupção 

para testar a hipótese de revogação da corrupção, amolada pelos procedimentos 

anteriores para o modelo de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil, são 

organizados a luz da equação (36) abaixo.  

∆𝑓𝑐𝑖 = [
𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝑃 ] + [

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝑃 ] − [

𝑝𝑖
𝑃𝑃

𝑝𝑖
𝑃𝐵] − [

𝑝𝑖
𝐵𝑃

𝑝𝑖
𝐵𝐵] (36) 

                                            
33 Pois o valor da demanda final total é superior ao valor total de corrupção apurado em todos os 

setores da economia. 
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reforçando as atribuições de cada vetor, tem-se: 

∆𝑓𝑐𝑖 : vetor-coluna com as alterações no produto provocadas pela 
corrupção no setor i da economia (vetor da hipótese de 
revogação da corrupção), com dimensão 52 × 1;  

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

dos estados e município, de competência dos entes da 
administração pública direta e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

federais destinados ao estado do Paraná, de competência dos 
entes da administração pública direta e associado ao setor i 
da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

dos estados e município, de competência dos entes da 
administração pública indireta e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

federais destinados ao estado do Paraná, de competência dos 
entes da administração pública indireta e associado ao setor i 
da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias paranaenses de alta renda, com dinheiro de 
corrupção e produzidos pelo setor i da economia paranaense, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝑃𝐵 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias paranaenses de alta renda, com dinheiro de 
corrupção e produzidos pelo setor i da economia brasileira, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias brasileiras de alta renda, com dinheiro de corrupção 
do Paraná e produzidos pelo setor i da economia paranaense, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝐵𝐵 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias brasileiras de alta renda, com dinheiro de corrupção 
do Paraná e produzidos pelo setor i da economia brasileira, 
com dimensão 26 × 1. 

 As alterações na demanda final provocadas pela hipótese de revogação da 

corrupção podem ser conferidas na Tabela 29 do apêndice desta pesquisa. Nesse 

ponto conclui-se a construção do vetor para testar a hipótese de revogação da 

corrupção e quebra-se o pressuposto de Xiao et al. (2017), no qual a corrupção pode 

ser mensurada apenas de forma indireta para cada setor da economia.  

Conforme aludido anteriormente, para testar a principal hipótese dessa 

pesquisa, o vetor de corrupção deve ter soma zero para atender a seguinte condição 
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lógica: se não existisse corrupção, então a economia paranaense estaria em uma 

condição de bem-estar maior. A estratégia para alcançar essa neutralidade foi 

relativamente simples, retirar o montante de corrupção apurado do consumo das 

famílias e devolver para o gasto do governo. Sem embargo, o vetor de revogação da 

corrupção foi esmerado pelo teste da hipótese do destino da corrupção e permitiu 

aproximar a neutralidade da corrupção ao comportamento do consumidor de renda 

alta.  

Por corolário, esse esforço metodológico permite reforçar a hipótese de 

revogação da corrupção e testar a hipótese de evasão ou entesouramento dos valores 

desviados do erário público. Essa hipótese cinge aos fatos e implica na retirada de 

valores monetários do fluxo circular da renda. Dessa forma, para testar essa segunda 

hipótese da pesquisa, repetiu-se a simulação do impacto da corrupção por dez ciclos, 

retendo 10% do valor da corrupção apurado e reconstruindo o vetor de revogação da 

corrupção a cada ciclo, para comparar seus efeitos sobre a economia paranaense.  

Além do impacto sobre a produção, esse trabalho calculou o impacto da 

corrupção sobre a geração de emprego, a massa salarial, a capacidade de importação 

de bens e serviços, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) e o Valor Adicionado Bruto (VAB). Esses impactos foram calculados 

para aprofundar a análise dos efeitos da corrupção na economia paranaense. 

Compete, ainda, ressaltar que o choque no produto provocado pelo vetor de 

revogação da corrupção é exógeno, ou seja, a pensar de o valor da corrupção estar 

contido no fluxo da renda do modelo de insumo-produto intra e inter-regional 

paranaense, a causa da corrupção surge por fatores externos ao modelo. 

Para auxiliar a análise do impacto da corrupção na economia paranaense foi 

necessário utilizar indicadores que sintetizassem a informação contida nas matrizes 

de coeficientes técnicos diretos, indiretos e de indução, com o objetivo de 

compreender melhor como o impacto da corrupção é dissipado entre os setores 

econômicos e como reverbera sobre os conjunto de variáveis que determina o nível 

de bem-estar do estado. Esses indicadores e multiplicadores de impacto utilizados 

foram detalhados na próxima seção. 
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3.4 Indicadores-síntese e Multiplicadores de Impacto 

 O modelo de insumo-produto tem como variável dependente a quantidade que 

cada setor deve produzir para atender ora a demanda intermediária dos demais 

setores, ora a demanda final dos principais agentes econômicos, famílias, empresas, 

governo e as relações de importação e exportação, conforme demonstrado na seção 

3.1 desse capítulo metodológico. Logo, entende-se que a corrupção é um fenômeno 

econômico exógeno ao modelo de insumo-produto, porque o reflexo da decisão de 

usurpar o erário público recai, principalmente, sobre os gastos do governo e o 

consumo das famílias como discutido na seção 3.2 e 3.3, respectivamente.  

 Mesmo assim, para explicar como o impacto da corrupção afeta a produção e, 

por consequência, o emprego, o nível de salários, as importações, a receita tributária 

e o valor bruto adicionado, é necessário detalhar a estrutura da economia da região 

que se pretende analisar, no caso desta pesquisa, o estado do Paraná, pois 

dependendo do grau de relação entre os setores produtivos da economia, os efeitos 

da corrupção pesarão mais sobre uma variável do que em outra.  

Para ampliar a compreensão dessa relação, evoca-se novamente o quadrante 

𝑍, do modelo de insumo-produto apresentado no Quadro 1. Esse quadrante demostra 

que, a produção de um determinado setor, tem dois tipos de efeitos econômicos em 

outros setores da economia. O primeiro, se o setor 𝑍𝑗 aumenta sua produção, isso 

significa que haverá demandas crescentes do setor 𝑍𝑗 (como comprador) nos setores 

cujos os respectivos bens e serviços são utilizados como insumos da produção do 

setor 𝑍𝑗. Esse primeiro efeito representa o fluxo da demanda no modelo e, o termo, 

ligação para trás, ou backward linkages, é usado para indicar esse tipo de 

interconexão de um setor particular com aqueles setores (“a montante”) dos quais ele 

compra insumos (MILLER e BLAIR, 2009). 

O segundo efeito, o aumento da produção no setor 𝑍𝑖 também significa que 

quantidades adicionais de produto i estão disponíveis para serem usadas como 

insumos dos outros setores em sua própria produção, ou seja, haverá aumento da 

oferta do setor 𝑍𝑖 (como vendedor) para os setores que usam bem i em sua produção. 

Esse segundo efeito representa o fluxo da oferta no modelo e, o termo, ligação para 

a frente, ou forward linkages, é usado para indicar este tipo de interconexão de um 
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setor particular com aqueles setores ("a jusante") aos quais ele vende sua produção 

(MILLER e BLAIR, 2009). 

Esses dois efeitos, são calculados a partir dos coeficientes técnicos da matriz 

de Leontief, 𝐿, os quais mensuram o impacto direto, mais os impactos indiretos34, 

provocado pela variação da demanda e oferta durante as interações entre os setores, 

𝑍𝑖𝑗 . Diante disso, é possível calcular os efeitos para trás e para frente sobre a 

economia quando ocorre uma variação da produção, no modelo insumo-produto intra 

e inter-regional adotado nesta pesquisa, da seguinte maneira:  

𝐵𝐿𝑗 = 𝑢
′ ∙ 𝐿   𝑜𝑢 𝑎𝑖𝑛𝑑𝑎 ∑𝑙𝑖𝑗

𝑗

𝐹𝐿𝑖 = 𝐿 ∙ 𝑢    𝑜𝑢 𝑎𝑖𝑛𝑑𝑎 ∑𝑙𝑖𝑗
𝑖

 (37) 

em que: 

𝐵𝐿𝑗 : vetor-linha com os coeficientes que mensuram o efeito para 
trás, ou backward linkages, quando ocorre uma variação na 
demanda de cada setor 𝑍𝑗, com dimensão 1 × 52; 

𝐹𝐿𝑖: vetor-coluna com os coeficientes que mensuram o efeito para 
frente, ou forward linkages, quando ocorre uma variação na 
oferta de cada setor 𝑍𝑖, com dimensão 52 × 1; 

𝑢: vetor-coluna com cada elemento igual a um, utilizado para 
somar todos os elementos da linha da matriz L, ou somar as 
colunas da matriz L, quando transposta u’; 

𝐿: matriz de coeficientes técnicos diretos mais indiretos intra e 
inter-regional, com dimensão 52 × 52; 

𝑙𝑖𝑗: coeficiente técnico direto mais indireto da interconexão 𝑍𝑖𝑗,  da 

matriz de Leontief; 

 Desdobrando esses indicadores para matriz de insumo-produto intra e inter-

regional Paraná-Brasil, tem-se: 

 

                                            
34 Como 𝐿 = (𝐼 − 𝐴)−1 e (𝐼 − 𝐴)−1  → 𝐼 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯+ 𝐴𝑛 , se tem que, após a variação da oferta ou 

demanda no setor  𝑍𝑗, o primeiro impacto sobre os demais setores da economia é dado por 𝐼, o 

segundo impacto é dado por 𝐴2, o terceiro impacto por 𝐴3, com 𝐴𝑛 convergindo a zero, quando 𝑛 
tende ao infinito. No final dessa série convergente obtém-se a reverberação total sobre os demais 

setores da economia provocado pela variação da demanda ou oferta do setor 𝑍𝑗 (LEONTIEF, 1988). 
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𝐵𝐿𝑗 = [
𝐵𝐿𝑗

𝑃𝑅

𝐵𝐿𝑗
𝐵𝑅] = [

𝐵𝐿𝑗
𝑃𝑃 𝐵𝐿𝑗

𝐵𝑃

𝐵𝐿𝑗
𝑃𝐵 𝐵𝐿𝑗

𝐵𝐵]

𝐹𝐿𝑖 = [
𝐹𝐿𝑖

𝑃𝑅

𝐹𝐿𝑖
𝐵𝑅] = [

𝐹𝐿𝑖
𝑃𝑃 𝐹𝐿𝑖

𝐵𝑃

𝐹𝐿𝑖
𝑃𝐵 𝐹𝐿𝑖

𝐵𝐵]

 (38) 

em que: 

𝐵𝐿𝑗
𝑃𝑅: vetor-linha com os coeficientes que mensura o efeito para trás, 

ou backward linkages, quando ocorre uma variação na 
demanda do setor 𝑍𝑗 da economia paranaense, com dimensão 

1 × 26; 

𝐵𝐿𝑗
𝐵𝑅: vetor-linha com os coeficientes que mensura o efeito para trás, 

ou backward linkages, quando ocorre uma variação na 
demanda do setor 𝑍𝑗 da economia brasileira, com dimensão 

1 × 26; 

𝐹𝐿𝑖
𝑃𝑅: vetor-coluna com coeficiente que mensura o efeito para frente, 

ou forward linkages, quando ocorre uma variação na oferta do 
setor 𝑍𝑖 na economia paranaense, com dimensão 26× 1; 

𝐹𝐿𝑖
𝐵𝑅: vetor-coluna com coeficiente que mensura o efeito para frente, 

ou forward linkages, quando ocorre uma variação na oferta do 
setor 𝑍𝑖 na economia brasileira, com dimensão 26× 1; 

 

Com o resultado desses indicadores foi possível avaliar quais interconexões 

mais influenciaram na distribuição do impacto da corrupção de origem paranaense 

sobre a produção das economias paranaense e brasileira. Por dedução, os setores 

que possuem um forte encadeamento para trás, distribuíram a maior parte do impacto 

da corrupção para os seus fornecedores e, por consequência, a corrupção afetou mais 

os postos de trabalho, a massa salarial, a necessidade de importação, a geração de 

tributos e o valor adicionado bruto desses setores interconectados. A mesma linha de 

raciocínio também é verdadeira para os setores que possuem um forte encadeamento 

para frente. 

 Para auxiliar nessa análise da distribuição do impacto da corrupção em função 

da estrutura de produção relativa a interconexão de cada setor, mediu-se o poder de 

dispersão da corrupção dos setores compradores, 𝑃𝐷𝑗, e a sensibilidade de dispersão 

da corrupção pelos setores ofertantes, 𝑆𝐷𝑖, conforme rotina descrita a seguir. 

𝑃𝐷𝑗 =

∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖

𝑧
∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑧2

 𝑒    𝑆𝐷𝑖 =

∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗

𝑧
∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑧2

 (39) 
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aduz que: 

𝑃𝐷𝑗 : vetor-linha com os coeficientes de poder de dispersão da 
corrupção pelo setor j, com dimensão 1 × 52; 

∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖

𝑧
: média dos coeficientes que mensuram o efeito para trás, ou 

backward linkages, quando ocorre uma variação na demanda 
do setor 𝑍𝑗, com dimensão 1 × 52; 

𝑧: número de setores contemplados no vetor; 

∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑧2
: média total dos coeficientes da matriz de Leontief, L; 

𝑆𝐷𝑖: vetor-coluna com os coeficientes de sensibilidade de 
dispersão da corrupção pelo setor i, com dimensão 52 × 1; 

∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗

𝑧
: média dos coeficientes que mensuram o efeito para frente, ou 

forward linkages, quando ocorre uma variação na oferta do 
setor 𝑍𝑗, com dimensão 52 × 1; 

 

 Desenredando esses indicadores para matriz de insumo-produto intra e inter-

regional Paraná-Brasil, obtém-se: 

𝑃𝐷𝑗 = [
𝑃𝐷𝑗

𝑃𝑅

𝑃𝐷𝑗
𝐵𝑅] = [

𝑃𝐷𝑗
𝑃𝑃 𝑃𝐷𝑗

𝐵𝑃

𝑃𝐷𝑗
𝑃𝐵 𝑃𝐷𝑗

𝐵𝐵]

𝑆𝐷𝑖 = [
𝑆𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝑆𝐷𝑖
𝐵𝑅] = [

𝑆𝐷𝑖
𝑃𝑃 𝑆𝐷𝑖

𝐵𝑃

𝑆𝐷𝑖
𝑃𝐵 𝑆𝐷𝑖

𝐵𝐵]

 (40) 

em que: 

𝑃𝐷𝑗
𝑃𝑅: vetor-linha com os coeficientes de poder de dispersão da 

corrupção pelo setor 𝑍𝑗  da economia paranaense, com 

dimensão 1 × 26; 

𝑃𝐷𝑗
𝐵𝑅: vetor-linha com os coeficientes de poder de dispersão da 

corrupção pelo setor 𝑍𝑗 da economia brasileira, com dimensão 

1 × 26; 

𝑆𝐷𝑖
𝑃𝑅: vetor-coluna com os coeficientes de sensibilidade de 

dispersão da corrupção pelo setor 𝑍𝑖  na economia 
paranaense, com dimensão 26× 1; 

𝑆𝐷𝑖
𝐵𝑅: vetor-coluna com os coeficientes de sensibilidade de 

dispersão da corrupção pelo setor 𝑍𝑖 na economia brasileira, 
com dimensão 26× 1; 

 

 Esses dois indicadores distinguem a intensidade em que cada setor transmite 

o impacto da corrupção para economia, sendo possível avaliar quais sãos os setores 

que distribuem o impacto da corrupção acima ou abaixo da média (indicador maior ou 

menor que a unidade). Desse modo, o poder de dispersão, 𝑃𝐷𝑗, indica a ordem de 
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grandeza do impacto da corrupção sobre os fornecedores do setor 𝑍𝑗  e, a 

sensibilidade de dispersão, 𝑆𝐷𝑖 , fornece a ordem de grandeza do impacto da 

corrupção sobre os clientes do setor 𝑍𝑖.  

 Para complementar essa análise de como o impacto da corrupção é distribuído 

na economia paranaense, foram utilizados os indicadores de variação para auferir as 

possíveis oscilações, em torno de 𝑃𝐷𝑗 e 𝑆𝐷𝑖. Em outras palavras, esses indicadores 

determinam se a intensidade de transmissão do impacto da corrupção do setor 𝑍 

matiza-se, em função de suas possibilidades de interconexões. Esses indicadores 

foram calculados de acordo com as rotinas apresentadas no procedimento (41) 

abaixo. 

𝐶𝑉𝑗 =
√ 1
𝑧 − 1 ∙

∑ (𝑙𝑖𝑗 −
1
𝑧 ∙
∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗 )

2

𝑗

1
𝑧 ∙
∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗

𝐶𝑉𝑖 =
√ 1
𝑧 − 1 ∙

∑ (𝑙𝑖𝑗 −
1
𝑧 ∙
∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖 )

2

𝑖

1
𝑧 ∙
∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖

 (41) 

em que: 

𝐶𝑉𝑗 : vetor-linha com os coeficientes de variação do poder de 
dispersão da corrupção pelo setor j, com dimensão 
1 × 52; 

√ 1

𝑧−1
∙ ∑ (𝑙𝑖𝑗 −

1

𝑧
∙ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗 )

2

𝑗 : 
desvio-padrão dos coeficientes de backward linkages do 
setor j; 

1

𝑧
∙ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑗 : média dos coeficientes de backward linkages do setor j; 

𝑧: número de setores; 

𝐶𝑉𝑖 : vetor-coluna com coeficiente de variação da 
sensibilidade de dispersão da corrupção pelo setor i, 
com dimensão 52 × 1; 

√ 1

𝑧−1
∙ ∑ (𝑙𝑖𝑗 −

1

𝑧
∙ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖 )

2

𝑖 : 
desvio-padrão dos coeficientes de forward linkages do 
setor i; 

1

𝑧
∙ ∑ 𝑙𝑖𝑗𝑖 : média dos coeficientes de forward linkages do setor i; 

 Do mesmo modo, esses indicadores desemaranhados para matriz de insumo-

produto intra e inter-regional Paraná-Brasil, tem-se: 
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𝐶𝑉𝑗 = [
𝐶𝑉𝑗

𝑃𝑅

𝐶𝑉𝑗
𝐵𝑅] = [

𝐶𝑉𝑗
𝑃𝑃 𝐶𝑉𝑗

𝐵𝑃

𝐶𝑉𝑗
𝑃𝐵 𝐶𝑉𝑗

𝐵𝐵]

𝐶𝑉𝑖 = [
𝐶𝑉𝑖

𝑃𝑅

𝐶𝑉𝑖
𝐵𝑅] = [

𝐶𝑉𝑖
𝑃𝑃 𝐶𝑉𝑖

𝐵𝑃

𝐶𝑉𝑖
𝑃𝐵 𝐶𝑉𝑖

𝐵𝐵]

 (42) 

em que: 

𝐶𝑉𝑗
𝑃𝑅: vetor-linha com os coeficientes de variação do poder de 

dispersão da corrupção pelo setor 𝑍𝑗  da economia 

paranaense, com dimensão 1 × 26; 

𝐶𝑉𝑗
𝐵𝑅: vetor-linha com os coeficientes de variação do poder de 

dispersão da corrupção pelo setor 𝑍𝑗 da economia brasileira, 

com dimensão 1 × 26; 

𝐶𝑉𝑖
𝑃𝑅: vetor-linha com os coeficientes de variação do poder de 

dispersão da corrupção pelo setor 𝑍𝑖  na economia 
paranaense, com dimensão 26× 1; 

𝐶𝑉𝑖
𝐵𝑅: v vetor-linha com os coeficientes de variação do poder de 

dispersão da corrupção pelo setor 𝑍𝑖 na economia brasileira, 

com dimensão 26× 1; 

 

 Os indicadores descritos nos processos metodológicos (37), (39) e (41) foram 

adaptados para a análise do impacto da corrupção na economia do estado do Paraná 

a partir dos métodos de Rasmussen (1957) e Hirschman (1958) descritos por Miller e 

Blair (2009. p. 555-558). Portanto, esses três indicadores fundamentaram a explicação 

do porquê o impacto da corrupção recaiu com mais intensidade sobre a produção, o 

emprego, o nível de salários, as importações, a receita tributária e o valor bruto 

adicionado de um determinado setor econômico 𝑍𝑗 em desagravo a outro setor  𝑍𝑗. 

 Em resumo, os indicadores descritos até este ponto, dessa seção, 

corroboraram para explicar como a hipótese da revogação da corrupção reverbera 

dentro do modelo de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil e o resultado 

completo desses indicadores-sínteses foram apresentados, no apêndice dessa 

pesquisa, na Tabela 34 e Tabela 35, respectivamente.  

Não obstante, para cumprir o objetivo principal desta pesquisa – o de calcular 

o impacto da corrupção sobre a economia paranaense e como ela afeta o seu nível 

de bem-estar – é necessário valer-se dos multiplicadores de impacto para aferir os 

reflexos da corrupção sobre as variáveis emprego, salário, importação de bens e 

serviços, tributos e Valor Adicionado Bruto (VAB), a aproximação do Produto Interno 

Bruno (PIB) no modelo de insumo-produto.  
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Isso porque, as três formas de calcular o impacto da corrupção descritas nas 

equações (11), (18) e (24), desenvolvidas na seção 3.1, mensuram, respectivamente, 

os impactos diretos, indireto e induzido da hipótese de revogação da corrupção 

apenas sobre o produto de cada setor da economia. Além disso, é a partir do resultado 

desses impactos sobre o produto que se calculou os reflexos da hipótese de 

revogação da corrupção sobre o emprego, o salário, a importação de bens e serviços, 

os tributos e sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB) da economia paranaense. 

 

3.4.1 Cálculo do impacto da corrupção sobre a economia paranaense  

O cálculo do impacto da corrupção sobre as variáveis econômicas divide-se em 

três procedimentos metodológicos 1) cálculos dos coeficientes, 2) cálculo dos 

multiplicadores e 3) cálculo do impacto em si, descritos a seguir em três blocos, com 

cada bloco contemplando todas as variáveis econômicas supra denominadas. Esses 

três procedimentos metodológicos foram adaptados a partir da demonstração de Miller 

e Blair (2009) sobre multiplicadores de emprego e renda. 

Basicamente, o cálculo dos coeficientes consiste na razão entre o valor da 

variável econômica em si relativa ao setor 𝑍 pelo produto total do mesmo setor. Por 

exemplo, o coeficiente de salário, 𝑤𝑖, divide-se o total pago a título de salários no setor 

𝑍𝑖  pelo produto total do setor, 𝑥𝑖 . Utilizando a mesma notação do Quadro 1, os 

coeficientes de cada variável econômica são obtidos da seguinte maneira: 

𝑚𝑖 = [〈𝑚𝑗=𝑖
𝑃 〉−1 ∙ 𝑥𝑖 〈𝑚𝑗=𝑖

𝐵 〉−1 ∙ 𝑥𝑖] 

𝑡𝑖 = [〈𝑡𝑗=𝑖
𝑃 〉−1 ∙ 𝑥𝑖 〈𝑡𝑗=𝑖

𝐵 〉−1 ∙ 𝑥𝑖] 

𝑣𝑎𝑏𝑖 = [〈𝑣𝑎𝑏𝑗=𝑖
𝑃 〉−1 ∙ 𝑥𝑖 〈𝑣𝑎𝑏𝑗=𝑖

𝐵 〉−1 ∙ 𝑥𝑖] 

𝑤𝑖 = [〈𝑤𝑗=𝑖
𝑃 〉−1 ∙ 𝑥𝑖 〈𝑤𝑗=𝑖

𝐵 〉−1 ∙ 𝑥𝑖] 

𝑒𝑖 = [〈𝑒𝑗=𝑖
𝑃 〉−1 ∙ 𝑥𝑖 〈𝑒𝑗=𝑖

𝐵 〉−1 ∙ 𝑥𝑖] 

 

(43) 

 
aduz que: 

𝑚𝑖: vetor-linha com os coeficientes importação do setor i, com 
dimensão 52 × 1; 

𝑡𝑖: vetor-linha com os coeficientes receita tributária35 gerada no 
setor i, com dimensão 52 × 1; 

                                            
35 Nesse vetor considerou apenas o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

principal fonte de receita do estado do Paraná. 
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𝑣𝑎𝑏𝑖: vetor-linha com os coeficientes do Valor Adicionado Bruto 
(VAB) no setor i, com dimensão 52 × 1; 

𝑤𝑖: vetor-linha com os salários dos trabalhadores do setor i, com 
dimensão 52 × 1; 

𝑒𝑖: vetor-linha com os coeficientes postos de trabalho gerados no 
setor i, com dimensão 52 × 1; 

〈 〉−1: inversa da diagonal do vetor de referência, com dimensão 
52 × 52; 

𝑥𝑖: vetor-coluna com o total de produção de cada setor i, com 
dimensão 52 × 1. 

 

Esses coeficientes podem ser interpretados como a proporção que cada 

produto contém da variável analisada em seu valor final. Continuando com o exemplo, 

o coeficiente de salário, 𝑤𝑖, mostra o quanto do valor total da produção do setor i, 𝑥𝑖, 

é salário. Todavia, Grijó et al. (2011) esclarecem que o coeficiente de emprego, 𝑒𝑖, é 

considerado um coeficiente-ponte e é utilizado para conectar o modelo de insumo-

produto com o mercado de trabalho. Dessa forma, cabe destacar que foi essa relação 

utilizada para avaliar o impacto da corrupção sobre o mercado de trabalho, visto que 

a corrupção provocou uma variação no valor monetário da produção e afetou 

indiretamente o número de postos de trabalho. 

Já o segundo passo foi calcular os multiplicadores de impacto direto, indireto e 

induzido, conforme descrito abaixo: 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 

{
 
 

 
 

𝑚𝐷𝑚𝑖 = 𝑚𝑖
′ ∙ 𝐴

𝑚𝐷𝑡𝑖 = 𝑡𝑖
′ ∙ 𝐴

𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖 = 𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐴

𝑚𝐷𝑤𝑖 = 𝑤𝑖
′ ∙ 𝐴

𝑚𝐷𝑒𝑖 = 𝑒𝑖
′ ∙ 𝐴

 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 

{
 
 

 
 

𝑚𝐼𝑚𝑖 = 𝑚𝑖
′ ∙ 𝐿

𝑚𝐼𝑡𝑖 = 𝑡𝑖
′ ∙ 𝐿

𝑚𝐼𝑣𝑎𝑏𝑖 = 𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐿

𝑚𝐼𝑤𝑖 = 𝑤𝑖
′ ∙ 𝐿

𝑚𝐼𝑒𝑖 = 𝑒𝑖
′ ∙ 𝐿

 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 

{
 
 

 
 

𝑚𝐵𝑚𝑖 = 𝑚𝑖+1
′ ∙ �̅�

𝑚𝐵𝑡𝑖 = 𝑡𝑖+1
′ ∙ �̅�

𝑚𝐵𝑣𝑎𝑏𝑖 = 𝑣𝑎𝑏𝑖+1
′ ∙ �̅�

𝑚𝐵𝑤𝑖 = 𝑤𝑖+1
′ ∙ �̅�

𝑚𝐵𝑒𝑖 = 𝑒𝑖+1
′ ∙ �̅�

 

(44) 
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pormenorizando: 

𝑚𝐷𝑚𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos na 
importação, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐷𝑡𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos no tributo, 
com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos no valor 
bruto adicionado, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐷𝑤𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos no salário, 
com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐷𝑒𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos no 
emprego, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐼𝑚𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos mais 
indiretos na importação, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐼𝑡𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos mais 
indiretos no tributo, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐼𝑣𝑎𝑏𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos mais 
indiretos no valor adicionado bruto, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐼𝑤𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos mais 
indiretos no salário, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐼𝑒𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos diretos mais 
indiretos no emprego, com dimensão 1 × 52; 

𝑚𝐵𝑚𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos induzidos na 
importação, com dimensão 1 × 53; 

𝑚𝐵𝑡𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos induzidos no 
tributo, com dimensão 1 × 53; 

𝑚𝐵𝑣𝑎𝑏𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos induzidos no valor 
adicionado bruto, com dimensão 1 × 53; 

𝑚𝐵𝑤𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos induzidos no 
salário, com dimensão 1 × 53; 

𝑚𝐵𝑒𝑖: vetor-linha dos multiplicadores de impactos induzidos no 
emprego, com dimensão 1 × 53; 

𝐴: matriz de coeficientes técnicos intra e inter-regional, com 
dimensão 52 × 52; 

𝐿: matriz de coeficientes técnicos diretos mais indiretos intra e 
inter-regional, com dimensão 52 × 52; 

�̅�: matriz de coeficientes induzidos intra e inter-regional, com 
dimensão 53 × 53. 

 
 Esses multiplicadores podem ser interpretados como o efeito direto, indireto e 

induzido sobre a variável econômicas analisadas quando ocorre uma variação na 
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produção de cada setor. Seguindo no mesmo exemplo, o multiplicador direto de 

salário, 𝑚𝐷𝑤𝑖, mostra o quanto o primeiro impacto sobre o total de salários pagos do 

setor j, quando a demanda por produtos desse setor varia. O multiplicador direto mais 

indireto de salário, 𝑚𝐼𝑤𝑖, mostra o impacto total sobre os salários pagos no setor j, 

quando ocorre uma variação na demanda por produtos desse setor. E, o multiplicador 

induzido de salário, 𝑚𝐵𝑤𝑖, apresenta os impactos adicionais quando se considera os 

salários e o consumo das famílias como variáveis endógenas no modelo. O resultado 

do cálculo desses multiplicadores pode ser apreciado na Tabela 30, do apêndice 

dessa pesquisa. 

De acordo com Miller e Blair (2009) os resultados dos multiplicadores,  tanto 

dos diretos quanto dos diretos mais indiretos, tendem a subestimar os efeitos de uma 

variação do produto provenientes da demanda final, mesmo esses multiplicadores 

incorporando a exaustão das interconexões entre os setores quando há a variação no 

produto de um desses setores. Nesse sentido, os autores recomendam os 

multiplicadores induzidos em função da incorporação das interconexões dos setores 

produtivos com o fator trabalho e o consumo das famílias. Sendo possível, dessa 

forma, utilizar os multiplicadores diretos, os multiplicadores diretos mais indiretos e os 

multiplicadores induzidos para calcular e analisar a dimensão do impacto da corrupção 

a medida que essa reverbera sobre a economia.  

 Portanto, o cálculo do impacto da corrupção sobre as variáveis econômicas 

escolhidas parte dos vetores de impacto direto, 𝐼𝐷𝑐𝑖 , direto mais indireto,  𝐼𝐼𝑐𝑖 , e 

induzido, 𝐼𝐼𝑐𝑖, da corrupção sobre o produto. Isso porque, de acordo com a hipótese 

de revogação da corrupção, ∆𝑓𝑐𝑖 , construída na seção 3.3, se não existisse a 

corrupção a produção de cada setor teria sido outra, a qual foi estimada com os 

indicadores de impacto da corrupção sobre o produto. Em outras palavras, essa 

estimativa dessa nova redistribuição do produto entre os setores caracteriza a 

economia paranaense sem corrupção, restando descrever o impacto desse cenário 

sobre outras variáveis econômicas. 

Logo, para encontrar o impacto da corrupção sobre as importações, a 

arrecadação de tributos, o valor bruto adicionado, a massa salarial e o emprego, 

multiplicou-se os vetores dos multiplicadores de impacto de cada uma dessas 

variáveis pelo vetor de impacto direto, direto mais indireto e induzido da corrupção, 

respectivamente, conforme descrito a seguir para cada variável. 
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 Para o impacto sobre as importações de cada um dos setores da economia i, 

tem-se: 

𝐼𝑀𝐷𝑖
= 𝑚𝐷𝑚𝑖

′ ∙ 𝐼𝐷𝑐𝑖 

𝐼𝑀𝐼𝑖
= 𝑚𝐼𝑚𝑖

′ ∙ 𝐼𝐼𝑐𝑖 

𝐼𝑀𝐵𝑖
= 𝑚𝐵𝑚𝑖+1

′ ∙ 𝐼𝐵𝑐𝑖 

(45) 

aduz que: 

𝐼𝑀𝐷𝑖
 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre as 

importações do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝑀𝐼𝑖
 : vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 

sobre as importações do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝑀𝐵𝑖
 : vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre as 

importações do setor i, com dimensão 53 × 1.  

  
O somatório desses vetor-colunas indicou, respectivamente, o impacto direto, 

direto mais indireto e induzido da corrupção, com origem no estado do Paraná, sobre 

a importações dos setores econômicos paranaenses e brasileiros. Esse 

desdobramento também é possível, em função do modelo intra e inter-regional de 

insumo-produto utilizado, conforme descrito abaixo. 

 

[
𝐼𝑀𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑀𝐷𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐷𝑚𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐷𝑚𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐷𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑀𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑀𝐼𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐼𝑚𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐼𝑚𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑀𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑀𝐵𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐵𝑚𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐵𝑚𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐵𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

(46) 

em que: 

[
𝐼𝑀𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑀𝐷𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a 
importação do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, 
com dimensão 52 × 1;  

[
𝐼𝑀𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑀𝐼𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre a importação do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 52 × 1;   

[
𝐼𝑀𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑀𝐵𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 
importação do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, 
com dimensão 53 × 1. 
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 Para o impacto sobre a arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) de cada um dos setores da economia i, tem-se: 

 
𝐼𝑇𝐷𝑖 = 𝑚𝐷𝑡𝑖

′ ∙ 𝐼𝐷𝑐𝑖 

𝐼𝑇𝐼𝑖 = 𝑚𝐼𝑡𝑖
′ ∙ 𝐼𝐼𝑐𝑖 

𝐼𝑇𝐵𝑖 = 𝑚𝐵𝑡𝑖+1
′ ∙ 𝐼𝐵𝑐𝑖 

(47) 

em que: 

𝐼𝑇𝐷𝑖 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a 
arrecadação de ICMS do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝑇𝐼𝑖 : vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre a arrecadação de ICMS do setor i, com dimensão 
52 × 1;  

𝐼𝑇𝐵𝑖 : vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 
arrecadação de ICMS do setor i, com dimensão 53 × 1.  

 
O somatório desses vetor-colunas indicou, respectivamente, o impacto direto, 

direto mais indireto e induzido da corrupção, com origem no estado do Paraná, sobre 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos setores 

econômicos paranaenses e brasileiros. Esse desdobramento também é possível, 

conforme descrito abaixo. 

 

[
𝐼𝑇𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑇𝐷𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐷𝑡𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐷𝑡𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐷𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑇𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑇𝐼𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐼𝑡𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐼𝑡𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑇𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑇𝐵𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐵𝑡𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐵𝑡𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐵𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

(48) 

em que: 

[
𝐼𝑇𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑇𝐷𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a 
importação do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, 
com dimensão 52 × 1;  

[
𝐼𝑇𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑇𝐼𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre a importação do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 52 × 1;   

[
𝐼𝑇𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑇𝐵𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 
importação do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, 
com dimensão 53 × 1. 
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 Para o impacto sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB) de cada um dos setores 

da economia i, tem-se: 

 

𝐼𝑉𝐷𝑖 = 𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐼𝐷𝑐𝑖 

𝐼𝑉𝐼𝑖 = 𝑚𝐼𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐼𝐼𝑐𝑖 

𝐼𝑉𝐵𝑖 = 𝑚𝐵𝑣𝑎𝑏𝑖+1
′ ∙ 𝐼𝐵𝑐𝑖 

(49) 

em que: 

𝐼𝑉𝐷𝑖 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre o valor 
bruto adicionado do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝑉𝐼𝑖 : vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre o valor bruto adicionado do setor i, com dimensão 
52 × 1;  

𝐼𝑉𝐵𝑖 : vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre o 
valor bruto adicionado do setor i, com dimensão 53 × 1.  

 

O somatório desses vetor-colunas indicou, respectivamente, o impacto direto, 

direto mais indireto e induzido da corrupção, com origem no estado do Paraná, sobre 

o Valor Adicionado Bruto (VAB) dos setores econômicos paranaenses e brasileiros. 

Esse desdobramento também é possível, conforme descrito abaixo. 

 

[
𝐼𝑉𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑉𝐷𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖
𝑃𝑅)

′

(𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖
𝐵𝑅)

′] ∙ [
𝐼𝐷𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑉𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑉𝐼𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐼𝑣𝑎𝑏𝑖
𝑃𝑅)

′

(𝑚𝐼𝑣𝑎𝑏𝑖
𝐵𝑅)

′] ∙ [
𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑉𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑉𝐵𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐵𝑣𝑎𝑏𝑖
𝑃𝑅)

′

(𝑚𝐵𝑣𝑎𝑏𝑖
𝐵𝑅)

′] ∙ [
𝐼𝐵𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

(50) 

em que: 

[
𝐼𝑉𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑉𝐷𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a 
importação do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, 
com dimensão 52 × 1;  

[
𝐼𝑉𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑉𝐼𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre a importação do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 52 × 1;   

[
𝐼𝑉𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑉𝐵𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 
importação do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, 
com dimensão 53 × 1. 
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 Para o impacto sobre a massa salarial de cada um dos setores da economia i, 

tem-se: 

 
𝐼𝑊𝐷𝑖

= 𝑚𝐷𝑤𝑖
′ ∙ 𝐼𝐷𝑐𝑖 

𝐼𝑊𝐼𝑖
= 𝑚𝐼𝑤𝑖

′ ∙ 𝐼𝐼𝑐𝑖 

𝐼𝑊𝐵𝑖
= 𝑚𝐵𝑤𝑖+1

′ ∙ 𝐼𝐵𝑐𝑖 

(51) 

em que: 

𝐼𝑊𝐷𝑖
 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a massa 

salarial do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝑊𝐼𝑖
 : vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 

sobre a massa salarial do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝑊𝐵𝑖
 : vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 

massa salarial do setor i, com dimensão 53 × 1.  

 
 O somatório desses vetor-colunas indicou, respectivamente, o impacto direto, 

direto mais indireto e induzido da corrupção, com origem no estado do Paraná, sobre 

a massa salarial dos setores econômicos paranaenses e brasileiros. Esse 

desdobramento também é possível, conforme descrito abaixo. 

 

[
𝐼𝑊𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑊𝐷𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐷𝑤𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐷𝑤𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐷𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑊𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑊𝐼𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐼𝑤𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐼𝑤𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝑊𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑊𝐵𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐵𝑤𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐵𝑤𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐵𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

(52) 

em que: 

[
𝐼𝑊𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑊𝐷𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a massa 
salarial do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, com 
dimensão 52 × 1;  

[
𝐼𝑊𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑊𝐼𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre a massa salarial do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 52 × 1;   

[
𝐼𝑊𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝑊𝐵𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 
massa salarial do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 53 × 1. 
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 Para o impacto sobre número de postos de trabalho de cada um dos setores 

da economia i, tem-se: 

 
𝐼𝐸𝐷𝑖 = 𝑚𝐷𝑒𝑖

′ ∙ 𝐼𝐷𝑐𝑖 

𝐼𝐸𝐼𝑖 = 𝑚𝐼𝑒𝑖
′ ∙ 𝐼𝐼𝑐𝑖 

𝐼𝐸𝐵𝑖 = 𝑚𝐵𝑒𝑖+1
′ ∙ 𝐼𝐵𝑐𝑖 

(53) 

em que: 

𝐼𝐸𝐷𝑖 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre o 
emprego do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝐸𝐼𝑖 : vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre o emprego do setor i, com dimensão 52 × 1;  

𝐼𝐸𝐵𝑖 : vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre o 
emprego do setor i, com dimensão 53 × 1.  

  

O somatório desses vetor-colunas indicou, respectivamente, o impacto direto, 

direto mais indireto e induzido da corrupção, com origem no estado do Paraná, sobre 

emprego dos setores econômicos paranaenses e brasileiros. Esse desdobramento 

também é possível, conforme descrito abaixo. 

 

[
𝐼𝐸𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐸𝐷𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐷𝑒𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐷𝑒𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐷𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐷𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝐸𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐸𝐼𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐼𝑒𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐼𝑒𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅

𝐼𝐼𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

[
𝐼𝐸𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐸𝐵𝑖
𝐵𝑅] = [

(𝑚𝐵𝑒𝑖
𝑃𝑅)′

(𝑚𝐵𝑒𝑖
𝐵𝑅)′

] ∙ [
𝐼𝐵𝑐𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐵𝑐𝑖
𝑃𝑅] 

(54) 

em que: 

[
𝐼𝐸𝐷𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐸𝐷𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto da corrupção sobre a massa 
salarial do setor i paranaense e sobre o setor i brasileiro, com 
dimensão 52 × 1;  

[
𝐼𝐸𝐼𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐸𝐼𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 
sobre a massa salarial do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 52 × 1;   

[
𝐼𝐸𝐵𝑖

𝑃𝑅

𝐼𝐸𝐵𝑖
𝐵𝑅]: 

vetor-coluna com o impacto induzido da corrupção sobre a 
massa salarial do setor i paranaense e sobre o setor i 
brasileiro, com dimensão 53 × 1. 
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3.4.2 A hipótese de evasão ou entesouramento da corrupção 

Para encerrar a análise do impacto da corrupção, testou-se o que acontece 

com a economia se parte do dinheiro da corrupção é evadido e/ou entesourado pelo 

corrupto. Para testar essa possibilidade relaxou-se a hipótese de destino da 

corrupção, subtraindo, gradativamente 10%, até atingir 100%, dos valores de cada 

elemento dos vetores de destino da corrupção,  𝑝𝑖
𝑃𝑅 e 𝑝𝑖

𝐵𝑅, descritos nas equações 

(32) e (34). Dessa forma, a cada subtração recalculou-se os impactos diretos, diretos 

mais indiretos e o induzido sobre o produto, para depois, recalcular todos passos 

metodológicos entre a equação (45) a equação (54), conforme demonstrado abaixo.  

∆𝑓𝐸𝑖 = [
𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝑃 ] + [

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑃

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝑃 ] − {[

𝑝𝑖
𝑃𝑃

𝑝𝑖
𝑃𝐵] ∙ 𝜗𝐸} − {[

𝑝𝑖
𝐵𝑃

𝑝𝑖
𝐵𝐵] ∙ 𝜗𝐸} (55) 

reforçando as atribuições de cada vetor, tem-se: 

∆𝑓𝐸𝑖 : vetor-coluna com as alterações no produto provocadas pela 
corrupção no setor i da economia, mas com a possibilidade de 
evasão e/ou entesouramento da corrupção definida em cada 
cenário 𝐸, com dimensão 52 × 1;  

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

dos estados e município, de competência dos entes da 
administração pública direta e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐶𝐺𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

federais destinados ao estado do Paraná, de competência dos 
entes da administração pública direta e associado ao setor i 
da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

dos estados e município, de competência dos entes da 
administração pública indireta e associado ao setor i da 
economia, com dimensão 26 × 1; 

𝑐𝐹𝐵𝐶𝐹𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor da corrupção apurado sobre recursos 

federais destinados ao estado do Paraná, de competência dos 
entes da administração pública indireta e associado ao setor i 
da economia, com dimensão 26 × 1; 

𝜗: Escalar que defini a proporção em que a corrupção é 
entesourada e/ou evadida, com 0 ≤ 𝜗 ≤ 1, para cada cenário 
𝐸. 

𝑝𝑖
𝑃𝑃 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias paranaenses de alta renda, com dinheiro de 
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corrupção e produzidos pelo setor i da economia paranaense, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝑃𝐵 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias paranaenses de alta renda, com dinheiro de 
corrupção e produzidos pelo setor i da economia brasileira, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝐵𝑃 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias brasileiras de alta renda, com dinheiro de corrupção 
do Paraná e produzidos pelo setor i da economia paranaense, 
com dimensão 26 × 1; 

𝑝𝑖
𝐵𝐵 : vetor-coluna com o valor de bens e serviços adquiridos pelas 

famílias brasileiras de alta renda, com dinheiro de corrupção 
do Paraná e produzidos pelo setor i da economia brasileira, 
com dimensão 26 × 1. 

 

O resultado desse processo foi denominado de hipótese de evasão e/ou 

entesouramento da corrupção, ∆𝑓𝐸𝑖 , para sua análise no próximo capítulo. A partir 

desse vetor, recalculou-se o impacto direto, direto mais indireto e induzido sobre o 

produto de cada setor da economia, conforme demonstrado abaixo. 

𝐼𝐷𝐸𝑖 = 𝐴 ∙ ∆𝑓𝐸𝑖 

𝐼𝐼𝐸𝑖 = 𝐿 ∙ ∆𝑓𝐸𝑖 

𝐼𝐵𝐸𝑖 = �̅� ∙ ∆𝑓𝐸𝑖 

(56) 

em que: 

𝐼𝐷𝐸𝑖 : vetor-coluna com o impacto da corrupção direto sobre a 
produção de cada setor i da economia, no cenário 𝐸 , com 
dimensão 52 × 1; 

𝐼𝐼𝐸𝑖: vetor-coluna com o impacto da corrupção direto mais indireto 
sobre a produção de cada setor i da economia, no cenário 𝐸, 

com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝐵𝐸𝑖: vetor-coluna com o impacto da corrupção induzido sobre a 
produção de cada setor i da economia, no cenário 𝐸 , com 
dimensão 52 × 1. 

 

 A partir do resultado do novo produto, determinado em cada cenário 𝐸, criados 

em função do grau de evasão e/ou entesouramento, 0 ≤ 𝜗 ≤ 1, recalculou-se os 

impactos sobre as importações, os tributos, o valor bruto adicionado, os salários e o 

nível de emprego, de acordo com as equações abaixo. 
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𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 

{
  
 

  
 
𝐼𝑀𝐸𝑖

𝐷 = 𝑚𝐷𝑚𝑖
′ ∙ 𝐼𝐷𝐸𝑖

𝐼𝑇𝐸𝑖
𝐷 = 𝑚𝐷𝑡𝑖

′ ∙ 𝐼𝐷𝐸𝑖
𝐼𝑉𝐸𝑖

𝐷 = 𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐼𝐷𝐸𝑖

𝐼𝑊𝐸𝑖
𝐷 = 𝑚𝐷𝑤𝑖

′ ∙ 𝐼𝐷𝐸𝑖
𝐼𝐸𝐸𝑖

𝐷 = 𝑚𝐷𝑒𝑖
′ ∙ 𝐼𝐷𝐸𝑖

 

 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 

{
  
 

  
 
𝐼𝑀𝐸𝑖

𝐼 = 𝑚𝐷𝑚𝑖
′ ∙ 𝐼𝐼𝐸𝑖

𝐼𝑇𝐸𝑖
𝐼 = 𝑚𝐷𝑡𝑖

′ ∙ 𝐼𝐼𝐸𝑖
𝐼𝑉𝐸𝑖

𝐼 = 𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐼𝐼𝐸𝑖

𝐼𝑊𝐸𝑖
𝐼 = 𝑚𝐷𝑤𝑖

′ ∙ 𝐼𝐼𝐸𝑖
𝐼𝐸𝐸𝑖

𝐼 = 𝑚𝐷𝑒𝑖
′ ∙ 𝐼𝐼𝐸𝑖

 

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 

{
  
 

  
 
𝐼𝑀𝐸𝑖

𝐵 = 𝑚𝐷𝑚𝑖
′ ∙ 𝐼𝐵𝐸𝑖

𝐼𝑇𝐸𝑖
𝐵 = 𝑚𝐷𝑡𝑖

′ ∙ 𝐼𝐵𝐸𝑖
𝐼𝑉𝐸𝑖

𝐵 = 𝑚𝐷𝑣𝑎𝑏𝑖
′ ∙ 𝐼𝐵𝐸𝑖

𝐼𝑊𝐸𝑖
𝐵 = 𝑚𝐷𝑤𝑖

′ ∙ 𝐼𝐵𝐸𝑖
𝐼𝐸𝐸𝑖

𝐵 = 𝑚𝐷𝑒𝑖
′ ∙ 𝐼𝐵𝐸𝑖

 

(57) 

 

evidenciando as atribuições de cada vetor, tem-se: 

𝐼𝑀𝐸𝑖
𝐷 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto sobre a 

importação de cada setor i da economia, no cenário 𝐸, com 
dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑇𝐸𝑖
𝐷: vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto sobre 

os tributos de cada setor i da economia, no cenário 𝐸, com 

dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑉𝐸𝑖
𝐷: vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto sobre o 

valor bruto adicionado de cada setor i da economia, no cenário 
𝐸, com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑊𝐸𝑖
𝐷: vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto sobre o 

salário de cada setor i da economia, no cenário 𝐸 , com 
dimensão 52 × 1; 

𝐼𝐸𝐸𝑖
𝐷 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto sobre o 

emprego de cada setor i da economia, no cenário 𝐸 , com 

dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑀𝐸𝑖
𝐼 : vetor-coluna com o impacto direto mais indireto da corrupção 

direto sobre a importação de cada setor i da economia, no 
cenário 𝐸, com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑇𝐸𝑖
𝐼 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto mais 

indireto sobre os tributos de cada setor i da economia, no 
cenário 𝐸, com dimensão 52 × 1; 
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𝐼𝑉𝐸𝑖
𝐼 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto mais 

indireto sobre o valor bruto adicionado de cada setor i da 
economia, no cenário 𝐸, com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑊𝐸𝑖
𝐼 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto mais 

indireto sobre o salário de cada setor i da economia, no cenário 
𝐸, com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝐸𝐸𝑖
𝐼 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção direto mais 

indireto sobre o emprego de cada setor i da economia, no 
cenário 𝐸, com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑀𝐸𝑖
𝐵 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção induzido sobre 

a importação de cada setor i da economia, no cenário 𝐸, com 

dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑇𝐸𝑖
𝐵 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção induzido sobre 

os tributos de cada setor i da economia, no cenário 𝐸, com 
dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑉𝐸𝑖
𝐵: vetor-coluna com o impacto direto da corrupção induzido sobre 

o valor bruto adicionado de cada setor i da economia, no 
cenário 𝐸, com dimensão 52 × 1; 

𝐼𝑊𝐸𝑖
𝐵: vetor-coluna com o impacto direto da corrupção induzido sobre 

o salário de cada setor i da economia, no cenário 𝐸 , com 
dimensão 52 × 1; 

𝐼𝐸𝐸𝑖
𝐵 : vetor-coluna com o impacto direto da corrupção induzido sobre 

o emprego de cada setor i da economia, no cenário 𝐸, com 
dimensão 52 × 1. 

 

Destarte, o resultado de cada cenário, foi agrupado pela variável e organizado 

pelo tipo de impacto. Com essa tabulação avaliou-se os efeitos da corrupção com 

evasão e/ou entesouramento de recursos sobre o produto, a importação, a 

arrecadação de tributos, o valor adicionado bruto, o salário e o emprego de cada setor 

econômico do modelo de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil. Os 

resultados dessa simulação também podem ser interpretados como uma revisão dos 

resultados da hipótese de revogação da corrupção, em função dos crimes de lavagem 

de dinheiro. 

Apresentado os indicadores de impacto da corrupção conclui-se, enfim, o 

capítulo metodológico desta pesquisa. Em resumo, a metodologia aqui proposta foi 

construída em função da estratégia para alcançar o objetivo de analisar o impacto da 

corrupção sobre a economia paranaense. Dentro desse escopo, introduziu-se na 

seção 3.1, o modelo de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil do ano de 

2008 utilizada para estimar as consequências, sobre a economia paranaense e 
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brasileira, da inexistência da corrupção, com base na hipótese de revogação da 

corrupção desenvolvida na seção 3.2 e aprimorada com a hipótese de destino da 

corrupção, detalhadas na seção 3.3.  

Fundamentada nessas hipóteses, as informações relativas a origem da 

corrupção foram construídas a partir dos dados da apuração das contas julgadas 

irregulares pelos tribunais de contas da União e do estado do Paraná e, as 

informações de destino, foram embasadas no teste de correlação de Spearman, 

discorrido na subseção 3.3.1, e distribuídas entre os setores de acordo com o 

comportamento do consumo das famílias de renda mais alta, calculados a partir  dos 

dados da Pesquisa Orçamentária Familiar 2008-2009, do IBGE, detalhado na 

subseção 3.3.2.   

Por fim, a partir da redistribuição da produção de cada setor da economia em 

função da hipótese de revogação da corrupção, calculou-se o seu impacto sobre 

salários, emprego, valor adicionado bruto, importação e arrecadação do principal 

tributo estadual. Além disso, tirou-se proveito da rotina construída e testou-se a 

hipótese de evasão e/ou entesouramento do descaminha do dinheiro do erário 

público. Todo o processo de tabulação e organização dos dados e resultados da 

pesquisa foram realizados em planilha eletrônica, mas toda rotina estatística ou que 

envolveu álgebra matricial foi desenvolvida no software R36. No próximo capítulo 

encontra-se a discussão dos principais resultados obtidos com esses procedimentos 

metodológicos. 

 

 

                                            
36 R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. Os pacotes data.table", "rio", 
"dplyr", "rJava", "xlsxjars", "xlsx", "ggplot2", "grid", "gridExtra", "scales", "GGally", "normtest". 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O maior esforço dessa pesquisa foi, certamente, a coleta das micro 

informações sobre corrupção, respeitando os critérios descritos na seção 3.2 do 

capítulo metodológico, inseridas nas deliberações colegiadas transcritas nos 

acórdãos dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná 37 .  Durante 

aproximadamente seis meses, foram analisados 919 acórdãos, decorrentes de 

processos com data de abertura entre 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 

2017, para contornar o problema de mensuração da corrupção observada na seção 

2.4. Nesses casos, se apurou que foram desviados 250.872.232,37 de reais, sendo 

48.323.383,70 de reais de recursos da União relativos as ações do governo federal 

no estado do Paraná e, 202.548.848,67 de reais do erário do governo do estado e do 

erário dos municípios paranaenses. 

Não obstante, mesmo o número absoluto de casos de corrupção serem 

vultuosos, se conjectura que esses casos e, por consequência, o montante apurado, 

são subestimados em relação a realidade. Isso porque, em termos relativos, seriam 

91,9 casos de corrupção por ano e 0,23 casos de corrupção por munícipio paranaense 

por ano. Ademais, se destaca a fragilidade do processo dos tribunais de contas para 

identificar casos de corrupção, pois o maior esforço dos tribunais de contas recai sobre 

auditoria dos relatórios e documentos encaminhados pelos entes públicos, inexistindo, 

na maioria das vezes, uma apuração dos fatos in loco para comprovar o real valor dos 

bens e serviços adquiridos, bem como o real destino do recurso público.  

Além disso, os prazos entre a expedição da decisão, a abertura do processo e 

o ato da corrupção em si, podem distorcer as circunstâncias das informações 

analisadas pelos auditores dos tribunais de contas. Isso porque, nos casos auditados 

pelo Tribunal de Contas da União, o prazo médio entre a suposta data do ato de 

corrupção até a primeira deliberação, foi de 9,76 anos (desvio-padrão de 4,13 anos), 

nos casos apurados no período definido para essa pesquisa. Para abrir o processo 

levou, em média, 7,42 anos (desvio-padrão de 4,21 anos) e o tempo médio, entre a 

                                            
37 Reforçando que essas contas só foram julgadas irregulares quando o agente público cometeu uma 

das seguintes infrações:  (I) omissão no dever de prestar contas, prática de ato de gestão ilegal, 
ilegítimo e/ou antieconômico; (II) descumprimento da norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; (III) danos ao erário público decorrente 
de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; (IV) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores 
públicos e (V) desvio de finalidade para o qual o recurso foi destinado (PARANÁ, 2006) e (BRASIL, 
2015). 
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abertura do processo até a primeira deliberação, foi 2,35 anos (desvio-padrão de 4,13 

anos). Esse impacto dos prazos sobre os marcos do processo de auditoria do tribunal 

de contas pode ser observado pelo distanciamento entre as curvas do Gráfico 1 

abaixo. 

  
Gráfico 1 – Prazos dos marcos do processo de auditoria do TCU 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados apurados nas consultas dos cadastros irregulares dos 
tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 

 

No caso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o prazo médio total, foi 

de 4,23 anos (desvio-padrão de 1,99 anos). Para abrir o processo levou-se, em média, 

2,06 anos (desvio-padrão de 1,91 anos) e o tempo médio, entre a abertura do 

processo até a primeira deliberação, foi 2,17 anos (desvio-padrão de 1,68 anos).  Esse 

impacto dos prazos sobre os marcos do processo de auditoria do tribunal de contas 

do estado pode ser observado pelo distanciamento entre as curvas do Gráfico 2 ao 

longo dos anos. 

 
Gráfico 2 – Prazos dos marcos do processo de auditoria do TCE-PR 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados apurados nas consultas dos cadastros irregulares dos 
tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 
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Diante disso, assume-se o pressuposto de que o montante apurado é uma 

aproximação dos valores anuais envolvidos em casos de corrupção no estado do 

Paraná. Outro fato que sustenta esse pressuposto é o de que o montante apurado, 

nos dez anos do período estabelecido para essa pesquisa, relativo ao erário público 

paranaense, representa 0,71% do total dos gastos dos governos estaduais e 

municipais no ano de 2008 e, ainda, o montante apurado relativo aos gastos da União 

no estado do Paraná, representa 0,01% dos gastos do governo federal no ano de 

200838. Portanto, com base nesse pressuposto, o montante de corrupção, no vetor 

construído para o modelo de insumo-produto utilizado, foi de 239.961.686,13 reais. 

Esse valor, representa apenas as contrapartidas diretas dos corruptos e não o que foi 

deixado de fazer ou o que foi feito em troca desses valores. Logo, no equilíbrio da 

economia paranaense, retratado pela matriz de insumo produto intra e inter-regional 

de 2008, consta a consequência desses atos de corrupção, conforme teorizado por 

Dabla-Norris (2000). 

Portanto, antes de discutir os resultados do impacto da corrupção na economia 

paranaense, descreveu-se, na seção 4.1, as características dos casos de corrupção 

apurados no estado do Paraná, bem como esses casos estão distribuídos nos 

municípios paranaenses e correlacionados com alguns indicadores econômicos. Na 

seção 4.2, destacou-se que a construção da hipótese de revogação da corrupção e 

discutiu-se os resultados do impacto da corrupção sobre o produto de cada setor da 

economia paranaense e brasileira, bem como os indicadores-síntese que ajudaram a 

compreender os resultados do impacto. A partir desse novo equilíbrio da produção, 

analisou-se, na seção 4.3, o impacto da corrupção sobre as principais variáveis 

econômicas do modelo de insumo-produto. Enfim, na seção 4.4, avaliou-se o impacto 

da evasão e/ou entesouramento da corrupção sobre a economia paranaense. 

 

 

 

 

 

                                            
38 Essas proporções foram calculadas após a atualização monetária do montante de corrupção para o 

ano base de 2008, conforme a equação (26) da seção 3.2. A escolha de 2008 como ano base foi em 
função da matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil, a qual foi estimada para o 
ano de 2008. 
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4.1 Características dos casos de corrupção no Paraná 

No caso do Paraná é axiomático tantos casos de corrupção política quanto 

casos de corrupção burocrática, conforme caracterizado por Rose-Ackerman (2013). 

O primeiro, a corrupção política, deriva do poder de formular políticas e normas que o 

grupo de indivíduos eleitos recebeu da sociedade para governá-la, mas corromper 

esse poder para benefício próprio ou de terceiros. Nesse grupo encontraram-se casos 

de omissão proposital do dever público para transferi-lo a terceiros de natureza 

privada e geralmente coligados a grupos políticos locais, estaduais ou nacionais. Na 

maioria desses casos, criou-se uma instituição sem fins lucrativo, de direito privado, 

geralmente denominada de instituto, com objetivos específicos para as áreas de 

saúde, educação, social entre outras. Firmavam-se convênios, lícitos e regulares, com 

os municípios, mas não executavam os serviços contratados. Caso como esses 

podem ser encontrados nos acórdãos nº 5.851/2013, 13.563/2016, 2.064/2017 do 

Tribunal de Contas da União e nos acórdãos nº 888/2012, 5.140/2013, 2.437/2015, 

2.612/2015, 26/2017, 4.731/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Também foram identificados casos de “funcionário fantasma” (AC nº 1.723/2017 do 

TCE), mecanismos que alimentava esquemas de compra de voto (AC nº 2.634/2014 

do TCE), prejuízos sucessivos propositais em empresas públicas (AC nº 2.828/2017 

do TCE) e fraude em sistema de informações (AC 4.434/2017 do TCE). 

No segundo, a corrupção burocrática, procede do poder que a estrutura 

administrativa do Estado concede aos funcionários públicos para exercerem suas 

respectivas funções, nesse nível de poder, o funcionário pode corromper as normas 

relativas ao seu cargo em benefício próprio, ou de terceiros. Nesse grupo encontram-

se a maioria dos casos apurados no estado do Paraná, nepotismo ou contratações 

irregulares (AC nº 2.270/2014, 2.660/2014, 1.188/2016, 1.554/2017 do TCE), acúmulo 

de cargos ou recebimentos acima do permitido (AC nº 1.329/2015, 1.788/2016, 

4.778/2016, 4.977/2017 do TCE), superfaturamento ou compras desnecessárias (AC 

nº 136/2014, 6.767/2014, 5.594/2016, 2.520/2016, 4.731/2017 do TCE). 

 Além desses casos, foram observados 88 acórdãos do Tribunal de Contas do 

Paraná relacionados a divergências nos balanços patrimoniais de fundos de 

previdência municipais, onde em sua maioria, não haviam documentos que 

comprovassem os lançamentos de débitos ou de créditos para equilibrar o balanço 
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patrimonial do fundo. Esses valores não foram computados no montante apurado de 

corrupção descrito acima, mas ficaram registrados para estudos futuros. 

 Durante o processo de apuração dos casos de corrupção, registrou-se também 

a dotação de onde os recursos foram desviados, ou seja, de qual secretaria pertencia 

o recurso. Após a organização e tabulação desses dados, foi possível identificar que 

o setor mais afetado pela corrupção foi o de infraestrutura, a corrupção relativa a essa 

dotação corresponde a 28,58% do montante da corrupção apurado, de acordo com 

os dados da Tabela 1. Segundo as evidências de Tanzi e Davoodi (2000), a corrupção 

nesse setor é a principal causa da redução da produtividade do investimento, bem 

como a do aumento dos gastos de operação e manutenção de outros investimentos 

público no longo prazo e da redução da qualidade das obras públicas. 

 

Tabela 1 – Rank da corrupção apurada no estado do Paraná, organizada por dotação  

Rank Dotação 
Valores em função da origem dos recursos 

TCE-PR % TCU % Subtotal % 

1º infraestrutura    51.299.878,37  28,16%  17.286.422,13  29,91%    68.586.300,49  28,58% 

2º saúde    46.087.011,40  25,30%    9.581.590,52  16,58%    55.668.601,92  23,20% 

3º social    22.050.752,88  12,10%    1.714.096,23  2,97%    23.764.849,11  9,90% 

4º legislativo    17.038.868,86  9,35%                    -    0,00%    17.038.868,86  7,10% 

5º porto de Paranaguá    15.794.644,37  8,67%                    -    0,00%    15.794.644,37  6,58% 

6º educação      9.662.812,55  5,30%    5.199.807,31  9,00%    14.862.619,86  6,19% 

7º administrativo      3.735.147,09  2,05%    5.806.077,63  10,05%      9.541.224,71  3,98% 

8º previdência      3.773.782,97  2,07%    4.735.148,53  8,19%      8.508.931,50  3,55% 

9º cultura        581.692,91  0,32%    5.258.526,20  9,10%      5.840.219,11  2,43% 

10º FERROESTE      5.313.500,36  2,92%                    -    0,00%      5.313.500,36  2,21% 

11º financeiro        339.636,15  0,19%    4.214.405,27  7,29%      4.554.041,42  1,90% 

12º esporte      2.935.326,79  1,61%       443.225,93  0,77%      3.378.552,71  1,41% 

13º turismo                     -    0,00%    1.348.648,53  2,33%      1.348.648,53  0,56% 

14º entidades de classe      1.270.707,95  0,70%                    -    0,00%      1.270.707,95  0,53% 

15º indústria                     -    0,00%       871.404,68  1,51%        871.404,68  0,36% 

16º remédio                     -    0,00%       791.144,11  1,37%        791.144,11  0,33% 

17º porto de Antonina        768.826,97  0,42%                    -    0,00%        768.826,97  0,32% 

18º SANEPAR        692.606,86  0,38%                    -    0,00%        692.606,86  0,29% 

19º meio ambiente        409.370,52  0,22%        47.996,05  0,08%        457.366,56  0,19% 

20º segurança        169.852,68  0,09%       142.778,94  0,25%        312.631,62  0,13% 

21º EBCT                     -    0,00%       280.415,48  0,49%        280.415,48  0,12% 

22º combustível        249.391,26  0,14%                    -    0,00%        249.391,26  0,10% 

23º reforma agrária                     -    0,00%        66.187,69  0,11%          66.187,69  0,03% 

     182.173.810,91  100,00%  57.787.875,22  100,00%  239.961.686,13  100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados apurados nas consultas dos cadastros irregulares dos 
tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 
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O segundo setor mais afetado pela corrupção foi o da saúde, a corrupção 

relativa a essa dotação corresponde a 23,20% do montante da corrupção apurado, 

bem como a compra de remédios, a décima sexta dotação mais afetada, 

representando 0,33% do montante da corrupção apurado, consonante aos dados da 

Tabela 1. De acordo com as estimativas de Gupta, Davoodi, Tiongson (2000) a 

corrupção na saúde possui correlação positiva e estatisticamente significativa com a 

taxa de mortalidade de recém-nascidos, a taxa de mortalidade infantil e o percentual 

de peso de recém-nascidos abaixo da média. 

Recursos destinados a programas sociais, foram o terceiro setor mais afetado 

pela corrupção, o montante de descaminho nessa dotação corresponde a 9,90% do 

montante da corrupção apurado, conforme os dados da Tabela 1. Programas sociais 

são ações de curto prazo que devem ser implantas pelo Estado para amenizar as 

mazelas da desigualdade de renda em qualquer região.  Gupta, Davood e Alonso-

Terme (1998) encontram evidências de que taxas crescentes de corrupção a longo 

prazo estão relacionadas ao aumento da desigualdade de renda e pobreza. O desvio 

de recursos da pasta social posterga o fôlego que famílias vulneráveis à pobreza 

teriam para sair dessa condição de risco social. 

A quarta fonte de recursos mais utilizada para desviar recursos públicos foi o 

orçamento do Poder Legislativo dos municípios paranaenses, 7,10% do montante da 

corrupção apurado e os recursos relativos a administração das Prefeituras ficou em 

sétimo lugar como fonte de descaminho do erário público, 3,98% do montante da 

corrupção apurado. Além disso, encaixa no mesmo grupo recursos das prefeituras 

destinados a Entidades de Classe, 0,53 % do montante da corrupção apurado, de 

acordo com a Tabela 1. Corrupção nessas três dotações são possíveis causas de 

instabilidade política, o que, segundo Damania, Fredrikssson e Mani (2003), 

enfraquece o ambiente institucional e reduz a eficiência do judiciário. 

Educação é a sexta dotação mais afetada pela corrupção no estado do Paraná, 

6,19% do montante da corrupção apurado, cultura a nona dotação mais afetada, 

2,43% do montante da corrupção apurado e esporte é a décima segunda dotação 

mais afetada pela corrupção, 1,41% do montante da corrupção apurado, consonante 

aos dados da Tabela 1. Gupta, Davoodi, Tiongson (2000)  estimou que a corrupção 

sobre os gastos com educação tem uma forte correlação com as altas taxas de evasão 

escolar no primário. Junto com a cultua e esporte, a educação tem uma relação crucial 
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com a formação do capital humano de uma região, casos excessivos de corrupção 

nessas pastas, certamente, limitam a formação de capital humano no longo prazo e, 

por consequência, reduz a produtividade do fator trabalho. 

 Instituições de previdência e seguridade social são incontestavelmente 

relevantes para amainar as desigualdades de renda de uma região. Essa fonte de 

recursos públicos foi a oitava mais afetada por casos de corrupção no Paraná, 3,55% 

do montante da corrupção apurado, conforme apresentado na Tabela 1. 

Muralidharan, Niehaus e Sukhtankar (2016) destacam a importância do mecanismo 

de seguridade social e previdência para combater a desigualdade de renda e, ainda, 

observaram que um controle eficiente da distribuição desse recurso para seus 

beneficiários reduziu em 47% os casos de corrupção sobre essa dotação e aumentou 

em 17% o número de pessoas assistidas por esse tipo de instituição.  

 Recursos do Porto de Paranaguá foram a quinta fonte mais afetada pela 

corrupção no Paraná, 6,58% do montante da corrupção apurado. Junto com  

FERROESTE (2,21% e décima do rank), Bancos públicos e de Fomento (1,90% e 

décima primeiro do rank), Porto de Antonina (0,32% e décimo sétimo do rank), 

Sanepar (0,29% e décima oitava do rank) e Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (0,12% e vigésima primeira do rank) a corrupção sobre os recursos com 

origem nas entidades de administração pública indireta do estado do Paraná 

corresponderam a 11,52% do montante da corrupção apurado, conforme consta na 

Tabela 1.  

 Kaufmann e Siegelbaum (1996) argumentam que, quando o ambiente 

institucional é fraco, empresas públicas são dominadas por interesses políticos e 

coadunados com seus burocratas para distorcerem as decisões de produção das 

empresas e desequilibrarem o seu fluxo de caixa em função de seus interesses e não 

dos interesses dos clientes dessas empresas. Além disso, as estimativas de Dal Bó e 

Rossi (2007) apontam ainda que a corrupção em empresas públicas tem correlação 

forte com aumentos nos gastos de operação e manutenção, número de funcionários 

acima da média de empresas privadas do mesmo setor e redução na qualidade dos 

serviços prestados. 

 Para não extrapolar o escopo dessa pesquisa, não foram analisados a correção 

da corrupção – e suas implicações sobre a economia e o bem-estar social – em cada 

dotação em relação aos principais indicadores relativos aos resultados que se 
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esperam de cada pasta do governo. No entanto, os dados estão organizados e aptos 

para realizar essa investigação em trabalhos futuros. 

 

4.1.1 A distribuição da corrupção no estado do Paraná 

Outro resultado do processo de coleta, organização e tabulação das micro 

informações dos acórdãos dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, 

foi a distribuição espacial dos casos e respectivos valores da corrupção apurada. 

Nesse processo, se contatou que aconteceu pelo menos um caso de corrupção em 

233 municípios paranaenses, entre 2008 a 2017. A descrição das estatísticas mostra 

que a média de casos de corrupção por município foi de 3,75, com desvio-padrão de 

7,94 casos de corrupção. 75% dos municípios tiveram pelo menos 4 casos de 

corrupção no período analisado. O número máximo de casos de corrupção por 

município foi 110, Curitiba, conforme consta na coluna (3) da Tabela 2.  

 O número de casos de corrupção apresenta uma distribuição assimétrica, com 

valores da moda (um caso) e da mediana (2 casos), menores que a média (3,75 

casos), bem como densidade de probabilidade leptocúrtica, evidenciado pela curtose 

acima de três, conforme exposto na coluna (3) da Tabela 2. Isso quer dizer que 

qualquer tentativa de prever o número de casos de corrupção terá um viés estatístico, 

tendência essa comprovada pelo teste de Jarque-Bera, com p-valorJB < 0,05 e, ainda, 

que correlações com essa variável devem ser calculadas com métodos que não 

assumem parâmetros de uma distribuição normal dos dados.  

No Cartograma 1 é possível ver a distribuição de frequência dos casos de 

corrupção por município paranaense. Os dez municípios com maior número de casos 

de corrupção apurados foram Curitiba (110 casos(c), 62 sobre verbas estaduais(a) e 

48 sobre verbas federais(b)), seguidos de Londrina (32 casos(c), 20 sobre verbas 

estaduais(a) e 12 sobre verbas federais(b)), Paranaguá (30 casos(c), apenas sobre 

recursos estaduais(a)), Foz do Iguaçu (15 casos(c), 11 sobre verbas estaduais(a) e 4 

sobre verbas federais(b)), Ponta Grossa (15 casos(c), apenas sobre recursos 

estaduais(a)), Guaratuba (14 casos(c), apenas sobre recursos estaduais(a)), Curiúva 

(12 casos(c), apenas sobre recursos estaduais(a)), Inajá (12 casos(c), 11 sobre verbas 

estaduais(a) e 1 sobre verbas federais(b)), Pato Branco (12 casos(c), 10 sobre verbas 

estaduais(a) e 2 sobre verbas federais(b)) e Cascavel (11 casos(c), 7 sobre verbas 

estaduais(a) e 4 sobre verbas federais(b)). 
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Cartograma 1 – Distribuição espacial dos casos de corrupção por município 
paranaense 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 
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Com relação aos valores de corrupção apurados, se observou que 205, dos 

233 casos de corrupção foram punidos com a necessidade de restituir os cofres 

públicos. Esses 28 casos foram punidos, em sua maioria casos de infração à norma, 

apenas com multas e juros. Sublinha-se novamente que valores relativos a multas e 

juros não fizeram parte do computo do montante de corrupção apurado e apresentado 

anteriormente. Nesses casos, de acordo com os valores apresentados na coluna (6) 

da Tabela 2, onde se constatou, entre as punições, o ressarcimento do valor desviado, 

se verificou que o valor médio desviado foi de R$ 997.118,27, com um desvio-padrão 

de R$ 3.974.373,21, uma variação quase quatro vezes maior do que o valor médio 

desviado. No entanto, em 75% dos casos de corrupção, o valor desviado foi abaixo 

de R$ 64.131,44, geralmente casos ligados a corrupção burocrática e não política. E, 

o valor máximo desviado, em um único município, foi de R$ 43.551.239,35, também 

no município de Curitiba. 

 
Tabela 2 – Estatística descritiva dos casos e valores de corrupção apurados por 
município paranaense 

Estatísticas  
acTCE 

(1) 
acTCU 

(2) 
acTotal 

(3) 
vlrTCE 

(4) 
vlrTCU 

(5) 
vlrTotal 

(6) 

mínimo 0,00 0,00 1,00 582,57 0,00 582,57 

1º quartil 1,00 0,00 1,00 4.025,69 0,00 23.464,58 

média 3,06 0,68 3,75 749.101,64 248.016,63 997.118,27 

dp 5,08 3,33 7,94 2.971.978,50 1.745.475,10 3.974.373,21 

moda 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CV (%) 1,66 4,88 2,12 3,97 7,04 3,99 

mediana 2,00 0,00 2,00 56.545,09 0,00 121.790,28 

3º quartil 3,00 1,00 4,00 349.600,00 64.131,44 516.075,67 

máximo 62,00 48,00 110,00 35.671.205,66 25.658.033,41 43.551.239,35 

n(municípios) 217 264 233 184 63 205 

kurtosis 81,71 177,69 140,13 88,88 195,87 81,62 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

skewness 7,80 12,68 10,82 8,59 13,54 8,54 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

JB 58.220,80 83.095,49 187.123,45 58.804,90 99.573,16 55.292,71 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

aJB 61.533,00 96.897,32 195.190,30 68.924,280 109.312,600 63.028,52 

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Fonte: calculado e elaborado pelo autor a partir dos dados apurados. 

 
Os valores dos casos de corrupção por município também apresentam uma 

distribuição assimétrica, com valores da moda (casos sem restituição ao erário) e da 

mediana (R$ 121.790,28), menores que a média (R$ 997.118,27), bem como 

densidade de probabilidade leptocúrtica, evidenciado pela curtose acima de três, 

conforme exposto na coluna (6) da Tabela 2. Isso quer dizer, também, que qualquer 

tentativa de prever o valor dos casos de corrupção terá um viés estatístico, tendência 
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essa comprovada pelo teste de Jarque-Bera, com p-valorJB < 0,05 e, ainda, que 

correlações com essa variável, também, devem ser calculadas com métodos que não 

assumem parâmetros de uma distribuição normal dos dados. 

No Cartograma 2 é possível ver a distribuição de frequência dos valores 

desviados, tanto de recursos federais, quanto de recursos do estado do Paraná e dos 

municípios. Os dez municípios com maior o montante de corrupção apurados foram 

Curitiba (R$ 43.551.239,35(c), R$ 17.893.205,94 sobre verbas estaduais(a) e R$ 

25.658.033,41 sobre verbas federais(b)), Paranaguá (R$ 35.671.205,66(c), apenas 

sobre recursos estaduais(a)), São José dos Pinhais (R$ 14.101.613,64(c), R$ 

13.985.184,48 sobre verbas estaduais(a) e R$ 116.429,17 sobre verbas federais(b)), 

Rio Branco do Sul (R$ 12.234.870,05(c), R$ 11.273.945,59 sobre verbas estaduais(a) 

e R$ 960.924,46 sobre verbas federais(b)), Curiúva (R$ 8.078.421,70(c), apenas sobre 

recursos estaduais(a)), Foz do Iguaçu (R$ 6.753.964,73(c), R$ 2.661.444,85 sobre 

verbas estaduais(a) e R$ 4.092.519,88 sobre verbas federais(b)), Santa Helena (R$ 

5.900.194,44 (c), apenas sobre recursos estaduais(a)), Corbélia (R$ 5.441.855,53(c), 

apenas sobre recursos estaduais(a)), Castro (R$ 4.679.620,27(c), R$ 4.193.521,91 

sobre verbas estaduais(a) e R$ 486.098,36 sobre verbas federais(b)) e Campo Largo 

(R$ 4.657.467,50(c), R$ 570.646,18 sobre verbas estaduais(a) e R$ 4.086.821,32 sobre 

verbas federais(b)). 

Na mesorregião Centro Ocidental Paranaense, as cinco cidades com maior 

montante de corrupção foram Mamborê, Araruna, Goioerê, Campo Mourão e Campina 

da Lagoa. No Centro Oriental Paranaense foram Castro, Ponta Grossa, Tibagi, Piraí 

do Sul e Ortigueira. No Centro-Sul Paranaense foram Laranjeiras do Sul, Rio Bonito 

do Iguaçu, Guarapuava, Nova Laranjeiras e Mangueirinha. Na mesorregião 

Metropolitana de Curitiba foram, Curitiba, Paranaguá, São José dos Pinhais, Rio 

Branco do Sul e Campo Largo. No Noroeste Paranaense foram Nova Londrina, 

Umuarama, Guairaçá, Indianópolis e Paranavaí. No Norte Central Paranaense foram 

Londrina, Faxinal, Guaraci, Maringá e Ivaiporã. No Norte Pioneiro Paranaense foram 

Curiúva, Ibaiti, Sapopema, Itambaracá e São Jerônimo da Serra. No Oeste 

Paranaense foram Foz do Iguaçu, Santa Helena, Corbélia, Assis Chateaubriand e 

Matelândia. No Sudeste Paranaense foram Mallet, Rio Azul, União da Vitória, 

Bituruna e Paulo Frontin. No Sudoeste Paranaense foram Barracão, Pato Branco, 

Chopinzinho, Francisco Beltrão e Nova Prata do Iguaçu, também organizados no 

Cartograma 2. 



128 

 

 
 

Cartograma 2 – Distribuição espacial dos valores apurados de corrupção por 
município paranaense 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 
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 Reorganizando os dados apurados nos acórdãos dos tribunais de contas da 

União e do estado do Paraná, conforme apresentando nos cartogramas anteriores e 

sintetizado na Tabela 3, observa-se uma concentração da corrupção em regiões 

onde, historicamente, o poder se alterna entre algumas famílias tradicionais nas 

respectivas regiões, conforme fatos extensamente discutidos em Oliveira (2001).  

Além disso, a análise de Medeiros (2011) sobre os recém eleitos para o legislativo e 

executivo da eleição de 2010 no estado do Paraná, bem como as pessoas que foram 

nomeadas pelo governador para os cargos de sua jurisdição, mostra o envolvimento 

das principais famílias políticas de cada mesorregião paranaense e a permeabilidade 

dessas pessoas no poder judiciário, ministério público estadual e no tribunal de contas 

do estado do Paraná. Em suas considerações o autor questiona: 

 
[...] como pode um tio de deputado aliado ao chefe do poder executivo ser o 
conselheiro que irá julgar as contas do Governador? Como podem deputados 
estaduais ficarem isentos de uma de suas duas prerrogativas básicas – 
fiscalizar as ações do Poder Executivo sendo que por diversas vezes são eles 
mesmos parentes do mesmo? Como pode o chefe do Poder Executivo   
nomear irmão e esposa para trabalhar em pastas fundamentais ao 
desenvolvimento das políticas públicas do estado? Como pode o Poder 
Judiciário ter em seu corpo técnico pessoas ligadas aos processos que 
estavam/estão/estarão julgados, em julgamento ou a ser julgado. Há a 
necessidade do elevado número de cargos comissionados e de seus altos 
salários para o elaboração e manutenção de políticas públicas? [...] 

 

Tabela 3 - Número de casos de corrupção e seu montante por mesorregiões 
paranaenses 

Rank Mesorregião 

Número de casos de 
corrupção 

Valores desviados (R$) 

TCE-PR TCU Total TCE-PR TCU Total 

1º Metropolitana de Curitiba 183 60 259 73.969.159,47 31.871.457,54 105.840.617,01 

2º Oeste Paranaense 65 9 74 31.792.121,23 5.782.184,87 37.574.306,10 

3º Norte Central Paranaense 118 35 153 10.872.684,68 7.958.870,74 18.831.555,42 

4º Norte Pioneiro Paranaense 74 9 83 15.662.960,97 2.152.395,36 17.815.356,33 

5º Centro Oriental Paranaense 40 7 47 10.129.412,52 486.098,36 10.615.510,88 

6º Centro Ocidental Paranaense 42 6 48 6.505.902,03 1.300.475,87 7.806.377,90 

7º Sudoeste Paranaense 25 12 37 768.648,74 4.449.563,60 5.218.212,34 

8º Centro-Sul Paranaense 48 9 57 2.734.096,93 2.078.135,21 4.812.232,14 

9º Noroeste Paranaense 84 10 94 2.513.502,59 1.444.963,72 3.958.466,31 

10º Sudeste Paranaense 19 2 21 3.028.721,65 263.729,95 3.292.451,60 

  
Recursos exclusivos do 
estado do Paraná 

26  0 26 1.292.607,96 0,00 1.292.607,96 

 Convênios estaduais 
Intermunicipais 

17 0 17 334.413,60 0,00 334.413,60 

  
Empresas públicas do estado 
do Paraná, exceto portos 

19 0 3 22.569.578,55 0,00 22.569.578,55 

Total 760 159 919 182.173.811,91 57.787.875,22 239.961.686,13 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados apurados nas consultas dos cadastros irregulares dos 
tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 
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 Por dedução, levando-se em consideração os resultados de Oliveira (2001) e 

Medeiros (2011), mais os dados da distribuição espacial da corrupção no estado do 

Paraná mapeados por essa pesquisa, há fortes evidências da concentração de 

poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, acumulados ao longo do tempo 

por alguns grupos políticos e, ainda, que essa estratégia possa estar associada aos 

casos de corrupção política apurados, bem como um esforço coordenado desses 

grupos para abafar os casos de corrupção e se perpetuarem no poder. Se assim o for, 

esses grupos políticos estão, de forma consciente ou não, corrompendo a necessária 

independência dos Poderes de República, uma cláusula pétrea da Constituição 

Federal, artigo 60, § 4º, III. 

Além disso, essa dedução reforça a teoria de Pani (2009), na qual a corrupção 

pode persistir por longos períodos em uma democracia, mesmo os eleitores sendo 

bem informados e escolhendo seus candidatos racionalmente nas eleições. Ademais, 

essa permeabilidade dos grupos políticos entre os três poderes enfraquece o 

ambiente institucional, amofina os fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

induz o bem-estar social a uma condição inferior ao do seu potencial e subjuga o poder 

do Estado ao interesse de poucos, intensificando as evidências de Damania, 

Fredrikssson e Mani (2003). 

Entretanto, novamente, para não exceder os limites dessa pesquisa, postergou-

se para futuros estudos uma análise minuciosa da relação entre o domínio político 

local por famílias tradicionais e a concentração de casos de corrupção apurados nessa 

pesquisa. Apesar de, se assumir essa dedução como verdadeira, por corolário, 

reforça-se novamente o pressuposto de que o montante apurado, ao longo de dez 

anos, os R$ 239.961.686,13, é uma aproximação factível da corrupção anual no 

estado do Paraná.  

 Finalmente, a distribuição espacial dos casos de corrupção e seus respectivos 

valores permitiu calcular a correlação dos mesmos com variáveis que ajudam a inferir 

sobre a associação da corrupção com a classe de renda mais altas. Todavia, cabe 

ressaltar que o objetivo do cálculo dessas correlações não foi avaliar as 

consequências da corrupção, mas sim para fundamentar a hipótese de destino da 

corrupção, resignada à descrição da subseção 3.3.1 e, ainda, que o objetivo 

específico de avaliar o impacto da corrupção sobre as variáveis de bem-estar foi 

alcançado na subseção 4.3 
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4.1.2 O teste da hipótese de destino da corrupção 

O teste de Jarque-Bera, 𝐽𝐵, e o teste de Jarque-Bera ajustado, 𝑎𝐽𝐵, apontaram 

que as variáveis relacionadas para o teste de correlação não apresentam uma 

distribuição norma de probabilidade, exceto para o Índice de Gini, coluna (7), conforme 

apresentado na Tabela 4. Os resultados dos testes de normalidade não foram 

inesperados, pois, assim como já apresentado para o número de casos de corrupção, 

coluna (1), e valor dos casos de corrupção, coluna (2), na subseção anterior, todas as 

variáveis apresentaram distribuição assimétrica e densidade de probabilidade 

leptocúrtica, com exceção da variável já mencionada.  

 
Tabela 4 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas no teste de correção da 
hipótese de destino da corrupção 

  
acTotal 

(1) 
vlrTotal 

(2) 
IDHM 

(3) 
PIB 
(4) 

PIBperC 
(5) 

VAF 
(6) 

Gini 
(7) 

emp.a 
(8) 

mínimo                   1  582,57      0,546             19.320          4.487               4.802.890  0,328                -    

1º quartil            1            23.465    0,681             71.889          8.926             47.680.000  0,439                 2  

média              3,75     997.118,27     0,702      702.265,18   13.564,74      485.888.462,13  0,480       371  

dp              7,94  3.974.373,21     0,041    3.329.472,44   11.142,95    1.967.006.164,24  0,058     3.677  

moda  1  -    0,710        65.190,00      8.070,00        59.540.137,00  0,460                 3  

CV (%)              3,99               2,12       0,06                4,74            0,82                       4,05    0,12             9,90  

mediana            2          121.790     0,708           128.501        11.335           111.400.000  0,481                 9  

3º quartil            4          516.076     0,726           322.162        15.264           234.200.000  0,516                34  

máximo               110     43.551.239     0,823      46.774.458      145.633      23.942.954.247  0,638         55.650  

n(municípios)               233                 233        233                 233             233                        233     233              233  

kurtosis         140,120            82,857     4,063           159,912        87,780                   97,206  2,781  221,213 

p-value            0,000              0,000     0,004               0,000          0,000                     0,000  0,467  0,000 

skewness           10,755              8,482  -  0,639             11,830          7,837                     9,060  0,036  14,696 

p-value            0,000              0,000     0,001               0,000          0,000                     0,000  0,817  0,000 

JB  187.025,500     64.705,980   26,817     244.466,500  2.165,570             89.347,190  0,514  470.668,900 

p-value            0,000              0,000     0,002               0,000          0,000                     0,000  0,774  0,000 

aJB  199.312,600     68.924,280   28,528     260.533,000  76.897,320             95.190,360  0,436  501.640,500 

p-value            0,000              0,000     0,001               0,000          0,000                     0,000  0,786  0,000 

Fonte: calculado e elaborado pelo autor39 

 
O histograma e a respectiva curva de densidade de probabilidade da variável 

número de casos de corrupção(1) pode ser analisada no Gráfico 22, no qual fica 

evidente a assimetria das observações, com moda e mediana menores do que a 

média, bem como curtose acima de três. Para a variável valor da corrupção(2) essa 

análise pode ser feita no Gráfico 23, no qual também fica evidente a assimetria das 

observações, com moda e mediana menores do que a média, bem como curtose 

acima de três. Para a variável Índice de Desenvolvimento Humano Municipal(3) essa 

                                            
39 As eventuais diferenças nos resultados das estatísticas apresentadas na Tabela 2 e Tabela 4 na 

devem-se ao tamanho da população, na primeira considerou-se os 399 municípios paranaenses, na 
segunda apenas o municípios que apresentaram casos de corrupção, ou seja, 233 municípios. 
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análise pode ser realizada no Gráfico 24, no qual mostra simetria das observações, 

com moda e mediana próximas a média, mas como curtose acima de três. Para a 

variável PIB per capta(5) essa análise pode ser feita no Gráfico 25, no qual também 

fica evidente a assimetria das observações, com moda e mediana menores do que a 

média, bem como curtose acima de três.  

Para a variável Valor Adicionada Fiscal(6) o comportamento pode ser observado 

no Gráfico 26, no qual também fica evidente a assimetria das observações, com moda 

e mediana menores do que a média, bem como curtose acima de três. Para variável 

Índice de Gini(7)  a análise pode ser feita no Gráfico 27, no qual se observa simetria 

na distribuição das informações, com moda e mediana próximas a média, bem como 

densidade de probabilidade mesocúrtica, curtose próxima de três. Por fim, Para a 

variável número de postos de trabalho com remuneração acima de dez mil reais(8) 

essa análise pode ser feita no Gráfico 28, no qual também fica evidente a assimetria 

das observações, com moda e mediana menores do que a média, bem como curtose 

acima de três.  

Sendo assim, a correlação entre as variáveis foi calculada por meio da 

Correlação de Spearman e, para testar se as correlações calculadas são significativas 

estatisticamente, foi utilizado o teste de correlação de Spearman com distribuição de 

probabilidade S. No resultado do teste se observou que o número de casos de 

corrupção apresentou correlação, estatisticamente significativa, com nível de 

confiança de 95%, com as variáveis PIB(4), Valor Adicionada Fiscal(6), Índice de Gini(7) 

e número de postos de trabalho com remuneração acima de dez mil reais(8). Por outro 

lado, as variáveis Índice de Desenvolvimento Humano Municipal(3) e PIB per capta(5), 

não foi possível afirmar que a correlação é diferente de zero, com o mesmo nível de 

significância, conforme apresentado na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 – Resultados do teste de correlação de Spearman para o número de casos 
de corrupção e as demais variáveis econômicas 

Variáveis   
Número de casos de corrupção 

ρ S p-value 

(3) IDHM    0,12210  1850800     0,06278  

(4) PIB    0,25572  1569100     0,00008  

(5) PIBpC -  0,07657  2269600     0,24430  

(6) VAF    0,20693  20     0,00000  

(7) GiNi    0,06924  1671900     0,00149  

(8) emp.a    0,28616  1504900     0,00001  

Fonte: calculado e elaborado pelo autor 
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Os coeficientes de correlação de Spearman, ρ, mostram a intensidade fraca-

moderada e a direção positiva da relação monotônica entre o número de casos de 

corrupção e as demais variáveis analisadas, exceto (3) e (5), conforme a matriz de 

correlação apresentando na Tabela 6 abaixo.  

 

Tabela 6 – Matriz de correlação de Spearman entre o número de casos de corrupção 
e variáveis econômicos 

 Variáveis  
ac-corrup 

(2) 
IDHM 

(3) 
PIB 

(4) 
PIBpC 

(5) 
VAF 

(6) 
GINI 

(7) 
emp.a 

(8) 

ac-corrup (2)     1,00000      0,12210    0,25572  - 0,07657    0,20693    0,06924    0,28616  

IDHM (3)     0,12210      1,00000    0,50854    0,50783    0,54771  - 0,04152    0,53481  

PIB (4)     0,25572      0,50854    1,00000    0,58242    0,92202    0,31011    0,87834  

PIBpC (5) -   0,07657      0,50783    0,58242    1,00000    0,64118    0,16892    0,44913  

VAF (6)     0,20693      0,54771    0,92202    0,64118    1,00000    0,24305    0,81215  

GINI (7)     0,06924  -   0,04152    0,31011    0,16892    0,24305    1,00000    0,16028  

emp.a (8)     0,28616      0,53481    0,87834    0,44913    0,81215    0,16028    1,00000  

Fonte: calculado e elaborado pelo autor 
 

Dessa forma, a relação monotônica das variáveis tendem a mover-se na 

mesma direção relativa, mas não necessariamente a uma taxa constante, o que ajuda 

a explicar a impossibilidade de afirmar a existência de correlação com as variáveis (3) 

e (5), pois a taxa de crescimento da variável (1) apresenta um comportamento 

exponencial, enquanto a taxa de crescimento de (3) tende assintoticamente ao limite 

do índice observado, 0,823 e, a taxa de crescimento de (5) apresenta um valor 

constante próximo a zero. 

 O resultado do teste de correlação condiz com a classificação dos valores 

agregados, pela soma ou pela média, de cada variável, conforme apresentado na 

Tabela 7. As mesorregiões com maior discrepância para os casos e valores de 

corrupção em relação a variável (5), a qual não se pode afirmar que possui correlação 

diferente de zero, contribuíram com o resultado do teste. Por exemplo, a variável (5) 

possui a quarta maior média na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, mas essa 

região é a que possui o maior número de casos de corrupção e o maior valor de 

corrupção. No caso do Norte Pioneiro Paranaense, mesorregião com o quarto maior 

número de casos e valor de corrupção, apresenta a nona posição entre as médias da 

variável (5). A mesorregião Sudoeste Paranaense, é a nona em casos de corrupção 

e a sétima em valor de corrupção, mas a média da variável (5) é a segunda.  
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Tabela 7 – Variáveis agregadas por mesorregião paranaense 

Rank Mesorregião 
Casos 

(1) 
Valor 

(2) 
IDHM 

(3) 
PIB 
(4) 

PIB per C 
(5) 

VAF 
(6) 

GINI 
(7) 

Emprego.A 
(8) 

1º Metropolitana de Curitiba 259 105.840.617,01 0,693 85.221.110,00 15.330,54 57.987.944.567,00 0,486 66.856 

2º Oeste Paranaense 74 37.574.306 0,717 21.514.434,00 15.402,94 16.970.619.935,00 0,483 4.726 

3º Norte Central Paranaense 153 18.831.555 0,714 29.647.144,00 11.675,34 18.593.959.409,00 0,441 9.663 

4º Norte Pioneiro Paranaense 83 17.815.356 0,702 5.906.306,00 10.653,15 3.856.502.625,00 0,481 746 

5º Centro Oriental Paranaense 47 10.615.511 0,689 12.189.732,00 17.120,93 10.016.987.444,00 0,525 2.920 

6º Centro Ocidental Paranaense 48 7.806.378 0,703 4.917.990,00 14.558,16 3.518.435.452,00 0,486 632 

7º Sudoeste Paranaense 37 5.218.212 0,716 7.237.120,00 15.801,68 5.881.976.669,00 0,488 766 

8º Centro-Sul Paranaense 57 4.812.232 0,654 7.217.651,00 11.511,76 5.392.014.532,00 0,531 1.110 

9º Noroeste Paranaense 94 3.958.466 0,705 7.206.612,00 10.558,69 5.782.846.293,00 0,425 1.126 

10º Sudeste Paranaense 21 3.292.452 0,679 4.625.766,00 11.573,76 3.228.617.932,00 0,515 746 

  
Recursos exclusivos do 
estado do Paraná 

26 1.292.607,96             

 Convênios Intermunicipais 17 334.413,60 
      

  
Empresas públicas do estado 
do Paraná, exceto portos 

3 22.569.578,55             

Total 919 239.961.686,13 0,702 185.683.865,00 12.929,96 131.229.904.858,00 0,473 89.291,00 

Fonte: calculado e elaborado pelo autor 

 

A comparação entre a distribuição espacial do número de casos de corrupção 

com a distribuição espacial do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal pode 

ser feita no Cartograma 5, a comparação com a distribuição do Produto Interno Bruno 

(PIB) no Cartograma 6, a comparação com a distribuição do PIB per capta no 

Cartograma 7, a comparação com a distribuição do Valor Adicionado Fiscal (VAF) no 

Cartograma 8, a comparação com a distribuição do Índice de Gini no Cartograma 9 

e a comparação com a distribuição do número de postos de trabalho com 

remuneração acima de dez mil reais no Cartograma 10, todos no apêndice dessa 

pesquisa. 

Em relação aos resultados do teste de correlação com o valor dos casos de 

corrupção se observou que as variáveis Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal(3), PIB(4), Valor Adicionada Fiscal(6), Índice de Gini(7) e número de postos de 

trabalho com remuneração acima de dez mil reais(8) são estatisticamente significativa, 

com nível de confiança de 95%. Apenas a correlação com a variável PIB per capta(5) 

não foi possível afirmar que a correlação é diferente de zero, no mesmo nível de 

significância, de acordo com os resultados da  Tabela 8 apresentados a seguir. 

Esses resultados do teste de correlação de Spearman também condizem com 

a classificação dos valores agregados, pela soma ou pela média, de cada variável, 

conforme apresentado na Tabela 7. As mesorregiões com maior discrepância para os 

casos e valores de corrupção em relação a variável (3), a qual não se pode afirmar 

que possui correlação diferente de zero, contribuíram com o resultado do teste. 

 



135 

 

 
 

Tabela 8 – Resultados do teste de correlação de Spearman para o valor da corrupção 
e as demais variáveis econômicas 

Variáveis  
Valor da Corrupção 

ρ S p-value 

(3) IDHM    0,21205  1661200 0,001128 

(4) PIB 0,371044 1326000 5,12e-06 

(5) PIBpC    0,11674  1862100 0,07534 

(6) VAF 0,32926 1414000 2,70e-04 

(7) GiNi 0,17923 1730300 0,00608 

(8) emp.a    0,35755  1354400 1,97e-08 

Fonte: calculado e elaborado pelo autor 

 

 Por exemplo, a variável (3) possui a sétima maior média na Mesorregião 

Metropolitana de Curitiba, mas essa região é a que possui o maior número de casos 

de corrupção e o maior valor de corrupção. No caso do Oeste Paranaense, 

mesorregião com o segundo maior valor de corrupção e o quinto maior número de 

casos de corrupção, apresenta a melhor média da variável (3). A mesorregião Centro 

Oriental Paranaense, é a oitava em casos de corrupção e a quinta em valor de 

corrupção, mas a média da variável (3) é a oitava.  

 

Tabela 9 – Matriz de correlação entre o valor da corrupção e variáveis econômicos 

 Variáveis 
vlr.corrup 

(2) 
IDHM 

(3) 
PIB 

(4) 
PIBpC 

(5) 
VAF 

(6) 
GINI 

(7) 
emp.a 

(8) 

vlr-corrup (2)     1,00000      0,21205    0,37104    0,11674    0,32926    0,17923    0,35755  

IDHM (3)     0,21205      1,00000    0,50854    0,50783    0,54771  - 0,04152    0,53481  

PIB (4)     0,37104      0,50854    1,00000    0,58242    0,92202    0,31011    0,87834  

PIBpC (5)     0,11674      0,50783    0,58242    1,00000    0,64118    0,16892    0,44913  

VAF (6)     0,32926      0,54771    0,92202    0,64118    1,00000    0,24305    0,81215  

GINI (7)     0,17923  -   0,04152    0,31011    0,16892    0,24305    1,00000    0,16028  

emp.a (8)     0,35755      0,53481    0,87834    0,44913    0,81215    0,16028    1,00000  

Fonte: calculado e elaborado pelo autor 

 

De acordo com a matriz de correlação apresentando na Tabela 9 acima, os 

coeficientes de correlação de Spearman, ρ, mostram a intensidade fraca-moderada e 

a direção positiva da relação monotônica entre o valor dos casos de corrupção e as 

demais variáveis analisadas, exceto (5). Dessa forma, a relação monotônica das 

variáveis tendem a mover-se na mesma direção relativa, mas não necessariamente a 

uma taxa constante, o que ajuda a explicar, também, a impossibilidade de afirmar a 

existência de correlação com a variável (3), pois a taxa de crescimento da variável (2) 
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apresenta um comportamento exponencial moderado, enquanto a taxa de 

crescimento de (3) tende assintoticamente ao limite do índice observado, 0,823. 

A comparação entre a distribuição espacial do valor dos casos de corrupção 

com a distribuição espacial do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal pode 

ser feita no Cartograma 11, a comparação com a distribuição do Produto Interno 

Bruno (PIB) no Cartograma 12, a comparação com a distribuição do PIB per capta no 

Cartograma 13, a comparação com a distribuição do Valor Adicionado Fiscal (VAF) 

no Cartograma 14, a comparação com a distribuição do Índice de Gini no Cartograma 

15 e a comparação com a distribuição do número de postos de trabalho com 

remuneração acima de dez mil reais no Cartograma 16, todos no apêndice dessa 

pesquisa. 

Segundo enunciado na subseção 3.3.1, a hipótese de destino da corrupção foi 

proposta definido a hipótese nula, 𝐻0, como o cenário em que nenhuma das variáveis 

que representam o conjunto de bem-estar condizentes com as famílias de renda mais 

alta apresentam correlação positiva estatisticamente significativa com o número de 

casos de corrupção e valor desviado e, a hipótese alternativa, 𝐻1, como o cenário em 

que pelo menos uma das variáveis desse conjunto apresenta correlação positiva 

estatisticamente significativa com o número de casos de corrupção e valor desviado. 

 Diante dos resultados apresentados para o teste de correlação de Spearman, 

com nível de confiança de 95%, rejeita-se a hipótese nula, 𝐻0, e assume a hipótese 

alternativa, 𝐻1, como verdadeira. Com essa hipótese assumiu o pressuposto de que 

o destino da corrupção se concentra em famílias de renda mais alta. Além disso, a 

força da correlação da variável (8) com as demais variáveis correlacionadas, reforça 

esse pressuposto. Isso porque, apesar da variável (8) apresentar uma correlação 

fraca-moderada com as variáveis (1) e (2), a correlação com a receita tributária do 

estado, variável (7),  e com o PIB dos municípios, variável (4), mostraram-se fortes, 

mas fraca com as variáveis que mensuram equidade de renda e bem-estar social, 

variáveis (3), (5) e (7). 

 Não obstante, os resultados dessas correlações podem refletir cinco fatos 

inerentes às informações contidas na base de dados utilizada na pesquisa. Primeiro, 

como as correlações foram calculadas tendo como observações o valor da variável 

por município, há uma clara associação entre corrupção e os municípios com nível de 

renda e desenvolvimento mais altos, onde tradicionalmente há uma alternância de 
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poder apenas entre as famílias tradicionais. Segundo, refletem o enfraquecimento do 

ambiente institucional desses municípios, o qual facilita a ocorrência de corrupção 

burocrática. Terceiro, os resultados podem refletir o fato de que é mais fácil desviar 

dinheiro onde a receita tributária é maior, enquanto que municípios com uma dinâmica 

econômica letárgica diminuem as oportunidades de descaminho do erário público.  

Em quarto lugar, os resultados podem refletir o direcionamento do esforço dos 

tribunais de contas, onde auditorias e outras diligências dos tribunais de contas são 

realizadas com maior frequência em prefeituras com maior volume de recursos. E, por 

último, em quinto lugar, a corrupção concentrada em municípios com melhores 

indicadores de renda e desenvolvimento pode ser uma evidência de que, em função 

da estratégia da corrupção política no estado, estaria deixando, propositalmente, de 

destinar recursos para municípios menos desenvolvidos  

 Novamente, essas elucubrações são o início de futuras pesquisas, as quais 

terão o objetivo de esmiuçar os motivos dessas correlações estatisticamente 

significativas. Entretanto, apesar do cálculo e testes dessas correlações terem sido 

executadas para fundamentar a hipótese de destino da corrupção, os resultados 

obtidos chamaram a atenção para o fato de que, no estado do Paraná, serem o oposto 

das conclusões dos trabalhos da Transparency International e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento copilados em (FIESP, 2010). Nesses trabalhos, o 

índice de percepção da corrupção está negativamente correlacionado com o IDH, com 

o PIB, o PIB per capta e o Índice de Gini. Essa diferença pode ser atribuída ao uso de 

micro informações dos acórdãos dos tribunais de contas utilizados por essa pesquisa. 

Por fim, conforme pormenorizado no capítulo metodológico, o vetor utilizado 

para testar a hipótese de revogação da corrupção deve ter soma zero, ou seja, o 

montante de corrupção apurado deve ser subtraído do setor no qual ele foi gasto e, 

em contrapartida, deve ser somado ao setor de origem, como deveria ter sido gasto, 

antes de ser desviado. Logo, assumido a hipótese alternativa, 𝐻1, como verdadeira 

conforme exposto nessa subseção, valeu-se do comportamento das famílias de renda 

mais alta para subtrair o montante de corrupção apurado do consumo das famílias, 

conforme descrito na subseção 3.3.2, iniciando a discussão da próxima seção com o 

vetor da hipótese de revogação da corrupção. 
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4.2 O impacto da revogação da corrupção sobre a produção 

Para alcançar o objetivo principal dessa pesquisa construiu-se primeiro o vetor 

da hipótese de revogação da corrupção, o qual assume como pressuposto que a 

corrupção está integralmente contida no fluxo circular da renda do modelo de insumo-

produto. O papel desse vetor foi realocar o montante de corrupção de modo a se obter 

um cenário onde não existisse corrupção no estado do Paraná. A partir dessa 

realocação, calculou-se o impacto sobre a oferta de cada setor da economia e sua 

reverberação nas interconexões dos demais setores para se estimar qual seria o nível 

de produto se não existisse corrupção, assim como descrito na seção 3.1, do capítulo 

metodológico. 

Nessa realocação de recursos da hipótese de revogação da corrupção, 

apresentada na Tabela 10, foram subtraídos 159,406 milhões de reais (66,43% do 

montante apurado de corrupção, com origem nas deliberações do TCE-PR) do 

consumo de produtos paranaenses adquiridos por famílias paranaenses de renda 

mais alta, 𝒑𝒊
𝑷𝑷 . Outros 51,581 milhões de reais (21,50% do montante apurado de 

corrupção, com origem nas deliberações do TCU) do consumo de produtos brasileiros 

adquiridos por famílias paranaenses de renda mais alta, 𝒑𝒊
𝑷𝑩. 

Em função do comportamento do consumo das famílias paranaenses de alta 

renda, os setores paranaenses com maior redução direta da demanda de seus 

produtos seriam: 1) cimento e outros produtos de minerais não-metálicos (-1,23%); 2) 

artigos de borracha e plástico (-1,08%); 3) outros produtos químicos e farmacêuticos 

(-0,27%); 4) intermediação financeira e seguros (-0,25%) e 5) máquinas e 

equipamentos (-0,24%). Do mesmo modo, os setores brasileiros com maior redução 

direta da demanda de seus produtos seriam: 1) cimento e outros produtos de minerais 

não-metálicos (-0,019%); 2) artigos de borracha e plástico (-0,014%); 3) intermediação 

financeira e seguros (-0,005%); 4) refino de petróleo, coque e álcool (-0,004%) e 5) 

serviços imobiliários e aluguel (-0,004%). 

No entanto, no momento dessa subtração do montante da corrupção de acordo 

com o comportamento do consumo das famílias, o setor paranaense de construção 

civil e os setores brasileiros de máquinas e equipamentos, indústrias diversas, 

eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana, bem como construção civil 

apresentaram consumo negativo, o que de acordo com a teoria econômica, 

representaria o consumidor entregando produto para a empresa.  
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Tabela 10 – Hipótese de revogação da corrupção 
  

Setores 
Paraná Brasil 

∆𝒇𝒄𝒊   𝒄𝑪𝑮𝒊
𝑷𝑷  [

𝒑𝒊
𝑷𝑷

𝒑𝒊
𝑷𝑩] 𝒄𝑭𝑩𝑪𝑭𝒊

𝑷𝑷  𝒄𝑪𝑮𝒊
𝑩𝑷  [

𝒑𝒊
𝑩𝑷

𝒑𝒊
𝑩𝑩] 𝒄𝑭𝑩𝑪𝑭𝒊

𝑩𝑷  

P
a
ra

n
á
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Pecuária e pesca 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Mineração 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Alimentos, bebidas e fumo 0,000  -17,675  0,000  0,000  -0,050  0,000  -17,725  

Têxtil, vestuário e calçados 0,000  -6,809  0,000  0,000  -0,038  0,000  -6,847  

Madeira, papel e impressão 0,000  -0,945  0,000  0,000  -0,002  0,000  -0,947  

Refino de petróleo, coque e álcool 0,000  -5,920  0,000  0,000  -0,012  0,000  -5,932  

Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,249  -5,900  0,000  0,791  -0,026  0,000  -4,886  

Artigos de borracha e plástico 0,000  -3,398  0,000  0,000  -0,005  0,000  -3,403  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 0,000  -3,494  0,000  0,000  -0,013  0,000  -3,506  

Metalurgia 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Máquinas e equipamentos 0,000  -19,230  0,000  0,000  -0,089  0,000  -19,319  

Material elétrico e eletrônicos 0,000  -3,252  0,000  0,000  -0,011  0,000  -3,263  

Material de transporte 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Indústrias diversas 0,000  -7,074  0,000  0,000  -0,022  0,000  -7,096  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,000  -3,642  0,693  0,000  -0,011  0,000  -2,960  

Construção 0,000  -11,996  0,000  0,000  -0,123  0,000  -12,119  

Comércio 0,000  -6,733  0,000  0,000  -0,022  0,000  -6,755  

Transporte, armazenagem e correio 0,000  -3,616  21,877  0,000  -0,009  0,280  18,532  

Serviços privados 0,000  -4,425  0,000  0,000  -0,010  0,000  -4,435  

Intermediação financeira e seguros 0,000  -14,548  0,340  0,000  -0,031  4,214  -10,025  

Serviços imobiliários e aluguel 0,000  -18,007  0,000  0,000  -0,065  0,000  -18,071  

Serviços de alojamento e alimentação 0,000  -7,972  0,000  0,000  -0,017  0,000  -7,989  

Educação mercantil e pública 13,180  -5,308  0,000  10,902  -0,007  0,000  18,766  

Saúde mercantil e pública 68,138  -6,984  0,000  11,296  -0,013  0,000  72,437  

Administração pública e seguridade social 77,698  -2,479  0,000  30,305  -0,007  0,000  105,517  

B
ra

s
il
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Pecuária e pesca 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Mineração 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Alimentos, bebidas e fumo 0,000  -6,535  0,000  0,000  -2,453  0,000  -8,988  

Têxtil, vestuário e calçados 0,000  -2,518  0,000  0,000  -1,837  0,000  -4,354  

Madeira, papel e impressão 0,000  -0,349  0,000  0,000  -0,093  0,000  -0,443  

Refino de petróleo, coque e álcool 0,000  -2,189  0,000  0,000  -0,604  0,000  -2,792  

Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,000  -2,182  0,000  0,000  -1,270  0,000  -3,451  

Artigos de borracha e plástico 0,000  -1,256  0,000  0,000  -0,244  0,000  -1,500  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 0,000  -1,292  0,000  0,000  -0,611  0,000  -1,902  

Metalurgia 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Máquinas e equipamentos 0,000  -2,525  0,000  0,000  -4,335  0,000  -6,860  

Material elétrico e eletrônicos 0,000  -1,202  0,000  0,000  -0,524  0,000  -1,727  

Material de transporte 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Indústrias diversas 0,000  -0,635  0,000  0,000  -1,090  0,000  -1,725  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,000  -0,650  0,000  0,000  -0,547  0,000  -1,197  

Construção 0,000  -4,339  0,000  0,000  -6,004  0,000  -10,343  

Comércio 0,000  -2,490  0,000  0,000  -1,078  0,000  -3,568  

Transporte, armazenagem e correio 0,000  -1,337  0,000  0,000  -0,436  0,000  -1,773  

Serviços privados 0,000  -1,636  0,000  0,000  -0,495  0,000  -2,131  

Intermediação financeira e seguros 0,000  -5,379  0,000  0,000  -1,501  0,000  -6,880  

Serviços imobiliários e aluguel 0,000  -6,658  0,000  0,000  -3,144  0,000  -9,802  

Serviços de alojamento e alimentação 0,000  -2,948  0,000  0,000  -0,817  0,000  -3,765  

Educação mercantil e pública 0,000  -1,963  0,000  0,000  -0,338  0,000  -2,300  

Saúde mercantil e pública 0,000  -2,582  0,000  0,000  -0,626  0,000  -3,209  

Administração pública e seguridade social 0,000  -0,916  0,000  0,000  -0,345  0,000  -1,262  

Hipótese de revogação da corrupção 159,265  -210,987  22,91  53,293  -28,974  4,495  0,000  

Fonte: calculado pelo autor a partir dos dados dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, 
dos dados da Pesquisa Orçamentária Familiar 2008-2009 (POF) do IBGE e da matriz de insumo-
produto intra e inter-regional Paraná-Brasil de 2008 do Núcleo de Economia Regional e Urbana 
(NEREUS) da Universidade de São Paulo (USP). 

 

Esse dilema foi resolvido mantendo o valor limite, zero, para o consumo das 

famílias paranaenses de renda mais alta nesses respectivos setores e, o valor que 

ultrapassaria esse limite, foi redistribuído e subtraído do consumo das famílias 

brasileiras de renda mais alta, também, de acordo com o seu comportamento de 

consumo. 
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 O valor redistribuído para o consumo das famílias brasileiras de renda mais alta 

foi de 28,97 milhões de reais, ou 12,07% do montante de corrupção apurado. Desse 

valor, foram subtraídos 0,583 milhões de reais (0,24% do montante apurado de 

corrupção, em função do total gasto pelos brasileiros no Paraná) do consumo de 

produtos paranaenses adquiridos por famílias brasileiras de renda mais alta, 𝒑𝒊
𝑩𝑷 . 

Outros 28,39 milhões de reais (11,83% do montante apurado de corrupção, em função 

dos gastos dos brasileiros em outros estados, exceto o Paraná) do consumo de 

produtos brasileiros adquiridos por famílias paranaenses de renda mais alta, 𝒑𝒊
𝑩𝑩. 

 Com essa redistribuição para o consumo das famílias brasileiras de renda mais 

alta, a hipótese de revogação da corrupção assume também o pressuposto de que 

famílias de outros lugares do Brasil desfrutam de parte do montante da corrupção 

desviado do erário paranaense.  Isso encerra o processo de subtração dos recursos 

do consumo das famílias, restando apenas explicar a adição desses recursos nos 

setores da economia onde deveriam ter sido gastos, conforme sua dotação original, 

caso não houvesse corrupção no estado do Paraná. 

Dessa forma, a outra parte para realocação dos recursos na hipótese de 

revogação da corrupção, também apresentada na Tabela 10, foram adicionados 

159,265 milhões de reais (66,73% do montante apurado de corrupção, com origem 

nas deliberações do TCE-PR) nos gastos do governo paranaense da administração 

pública direta, 𝒄𝑪𝑮𝒊
𝑷𝑷 , e outros 53,293 milhões de reais (22,21% do montante apurado de 

corrupção, com origem nas deliberações do TCU) nos gastos do governo brasileiro da 

administração pública direta no Paraná, 𝒄𝑪𝑮𝒊
𝑩𝑷 . Esse aumento nos gastos do governo 

paranaense da administração pública direta proporcionaria um aumento da demanda 

de bens e serviços nos seguintes setores paranaenses: 1) administração pública e 

seguridade social (+0,92%); 2) saúde mercantil e pública (+0,87%); 3) educação 

mercantil e pública (+0,23%) e 4) outros produtos químicos e farmacêuticos (+0,05%). 

Do mesmo modo, foram adicionados 22,909 milhões de reais (9,55% do 

montante apurado de corrupção, com origem nas deliberações do TCE-PR) na 

formação bruta de capital fixo da administração pública indireta paranaense, 𝒄𝑭𝑩𝑪𝑭𝒊
𝑷𝑷 , e 

outros 4,495 milhões de reais (1,87% do montante apurado de corrupção, com origem 

nas deliberações do TCU) na formação bruta de capital fixo da administração pública 

indireta brasileira, 𝒄𝑭𝑩𝑪𝑭𝒊
𝑩𝑷 . Esse aumento na formação bruta de capital fixo da 

administração pública indireta aumentaria a demanda de bens e serviços nos 
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seguintes setores paranaenses: 1) transporte, armazenagem e correio (+0,34%); 2) 

intermediação financeira e seguros (+0,08%) e 3) eletricidade e gás, água, esgoto e 

limpeza urbana (+0,02%). 

 Finalmente, a soma das linhas de cada setor da economia, depois dessa 

realocação dos recursos, formou o vetor utilizado para testar a hipótese de revogação 

da corrupção, ∆𝒇𝒄𝒊, e, conforme definido, seu somatório é igual a zero, representando 

uma alteração exógena na demanda final provocada pela inexistência do 

comportamento corrupto identificados no Paraná. Logo, se a demanda final fosse 

diferente, então a oferta de bens e serviços de cada setor também o seria. Na 

sequência, para estimar qual teria sido a produção de cada setor econômico, 

multiplicou-se o vetor da hipótese de revogação da corrupção pelas matrizes de 

coeficientes técnicos diretos, diretos mais indiretos e induzidos, para encontrar os 

resultados apresentados na Tabela 11.   

 Nessa tabela é possível observar que o saldo dos impactos da revogação da 

corrupção sobre a produção dos setores paranaenses foi positivo, mas o saldo desses 

impactos sobre a produção dos setores brasileiros foi negativo. Isso quer dizer que o 

aumento da demanda da administração pública direta e indireta, proporcionada pela 

revogação da corrupção, mais do que compensou a queda da demanda do consumo 

das famílias, aumentando a oferta dos setores da economia paranaense. Esse saldo 

positivo para os setores da economia paranaense condiz com o fato de que, 

geralmente, os gastos dos governos das esferas estaduais e municipais são 

realizados com empresas locais. 

 Por consequência, a redução da demanda dos bens e serviços dos setores 

econômicos brasileiros é o reflexo da revogação da corrupção no estado do Paraná, 

ficando o saldo dos impactos da corrupção sobre a produção desses setores negativo. 

Diante disso, a primeira análise sobre esses resultados é de que a revogação da 

corrupção aumenta o produto da economia paranaense e reduz o produto da 

economia brasileira, mas agregando esses saldos o resultado dessa revogação para 

economia como um todo é negativo. 

 Antes de detalhar essa primeira consideração sobre a revogação da corrupção 

no estado do Paraná se faz necessário detalhar o significado dos impactos diretos, 

diretos mais indiretos e induzidos para ampliar a compreensão sobre a dimensão do 

impacto da corrupção sobre a economia. 
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Tabela 11 – Impacto direto, direto mais indireto e induzido da corrupção sobre o 
produto da economia 

Setores 
Paraná Brasil 

𝑰𝑫𝒄𝒊
𝑷𝑹 𝑰𝑰𝒄𝒊

𝑷𝑹 𝑰𝑩𝒄𝒊
𝑷𝑹 𝑰𝑫𝒄𝒊

𝑩𝑹 𝑰𝑰𝒄𝒊
𝑩𝑹 𝑰𝑩𝒄𝒊

𝑩𝑹 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração florestal -2,289  -2,768  -8,669  -3,705  -6,170  -49,701  

Z02 - Pecuária e pesca -1,562  -1,861  -4,872  -2,968  -4,461  -31,606  

Z03 - Mineração -0,133  -0,145  -0,297  -4,534  -6,758  -32,411  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo -1,563  -19,401  -29,515  -4,874  -15,861  -123,825  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados -0,729  -7,633  -9,428  -2,225  -7,526  -44,267  

Z06 - Madeira, papel e impressão -0,931  -1,700  -4,529  -0,909  -1,922  -23,645  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 1,460  -4,342  -9,128  -1,342  -6,615  -48,157  

Z08 - Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,185  -5,163  -8,095  -2,621  -10,133  -58,581  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 0,234  -2,983  -3,500  -1,279  -3,506  -14,968  

Z10 - Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos -1,009  -4,206  -4,425  -2,005  -4,343  -7,700  

Z11 - Metalurgia -0,163  -0,129  -0,868  -8,565  -12,263  -30,631  

Z12 - Máquinas e equipamentos -0,677  -19,983  -20,992  -0,730  -8,058  -16,153  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos -0,176  -3,272  -4,096  -1,866  -4,190  -17,849  

Z14 - Material de transporte 0,000  0,072  -3,489  -0,148  -0,470  -32,662  

Z15 - Indústrias diversas 0,138  -6,856  -8,537  -0,144  -1,985  -13,234  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 1,973  -0,201  -3,725  -1,418  -5,058  -50,532  

Z17 - Construção 3,462  -8,392  -8,730  -0,532  -11,103  -16,754  

Z18 - Comércio -0,585  -6,695  -16,015  -4,129  -11,122  -124,695  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 0,619  19,499  13,972  -2,157  -7,261  -76,569  

Z20 - Serviços privados 17,867  17,044  8,983  -1,332  -7,187  -151,428  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 5,910  -2,837  -7,731  -2,683  -12,192  -90,647  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 1,821  -15,958  -21,002  -0,425  -10,801  -95,988  

Z23 - Serviços de alojamento e alimentação 2,604  -5,255  -7,311  -0,181  -4,092  -39,282  

Z24 - Educação mercantil e pública 0,341  19,132  18,276  0,000  -2,333  -21,676  

Z25 - Saúde mercantil e pública 0,103  72,559  70,780  -0,042  -3,298  -34,964  

Z26 - Administração pública e seguridade social 0,417  106,013  105,681  -0,094  -1,547  -7,043  

Produção induzida pela variação do fator trabalho 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -454,847  

Variação Total do Produto Estimado 27,318  114,537  32,739  -50,909  -170,254  -1.709,817  

Fonte: calculado pelo autor. 

 

 O impacto direto mostra qual é a primeira consequência da revogação da 

corrupção sobre a oferta dos setores, não considerando a reverberação desse choque 

na produção sobre a produção de seus respectivos fornecedores e clientes. Dessa 

forma, o impacto direto da revogação da corrupção, relativo ao montante de 239,961 

de reais, sobre os setores da economia paranaense é um aumento da produção da 

ordem de 27,318 milhões de reais e uma redução da ordem de 50,909 milhões de 

reais sobre a produção dos setores da economia brasileira, mas o impacto direto sobre 

a produção da economia é uma redução da ordem de 23,591 milhões de reais em 

bens e serviços. Ademais, apesar do impacto direto sobre os setores da economia 
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paranaense ser positivo, ele foi menos do que proporcional em relação ao montante 

de corrução revogado, à revelia das expectativas.  

 Os setores econômicos paranaenses que mais sofreram com o impacto direto 

da revogação da corrupção, por ordem, foram: 1) agricultura, silvicultura e exploração 

florestal(z01
), 2) alimentos, bebidas e fumo(z

04
), 3) pecuária e pesca(z

02
), 4) cimento e 

outros produtos de minerais não-metálicos(z
10

), e 5) madeira, papel e impressão(z
06

). e 

os setores que mais se beneficiaram, em ordem, foram: 1) serviços privados(z
20

), 2) 

intermediação financeira e seguros(z
21

), 3) construção civil(z17
), 4) serviços de 

alojamento e alimentação (Z23
), e 5) eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 

(Z
16

). E, os setores econômicos brasileiros que mais sofreram com o impacto direto da 

revogação da corrupção, por ordem, foram: 1) metalurgia (z11
), 2) alimentos, bebidas e 

fumo(z
04

), 3) mineração(z
03

), 4) comércio (z
18

), e 5) agricultura, silvicultura, exploração 

florestal(z01
). E os setores menos afetados, em ordem, foram: 1) material de 

transporte(z
20

), 2) indústrias diversas(z
15

), 3) administração pública e seguridade 

social(z17
), 4) saúde mercantil e pública(z

23
), e 5) educação mercantil e pública(z

16
). 

 De antemão, o impacto, direto mais indireto, mostra a consequência total da 

revogação da corrupção sobre a oferta dos setores, considerando inclusive a 

reverberação desse choque na produção de seus respectivos fornecedores e clientes. 

Logo, o impacto total da revogação da corrupção, relativo ao montante de 239,961 de 

reais, sobre os setores da economia paranaense é um aumento da produção da ordem 

de 114,537 milhões de reais e uma redução da ordem de 170,254 milhões de reais 

sobre a produção dos setores da economia brasileira, mas o impacto total sobre a 

produção da economia é uma redução da ordem de 55,717 milhões de reais em bens 

e serviços. Ademais, apesar do impacto total sobre os setores da economia 

paranaense ser positivo, ele também foi menos do que proporcional em relação ao 

montante de corrução revogado, valor contrário ao esperado.  

 Os setores econômicos paranaenses que mais sofreram com o impacto total 

da revogação da corrupção, por ordem, foram: 1) máquinas e equipamentos(z
12

), 2) 

alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 3) serviços imobiliários e aluguel(z22
), 4) construção 

civil(z17
), e 5) têxtil, vestuário e calçados(z

05
). E, os setores que mais se beneficiaram, 

em ordem, foram: 1) administração pública e seguridade social(z26
), 2) saúde mercantil 

e pública(z
25

), 3) transporte, armazenagem e correio(z
19

), 4) educação mercantil e 

pública(z
24

), e 5) serviços privados(z
20

). E, os setores econômicos brasileiros que mais 
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sofreram com o impacto total da revogação da corrupção, por ordem, foram: 1) 

alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 2) metalurgia(z
11

), 3) intermediação financeira e 

seguros(z
21

), 4) comércio (z
18

), e 5) construção civil(z17
). E os setores menos afetados, 

em ordem, foram: 1) material de transporte(z
14

), 2) administração pública e seguridade 

social(z26
), 3) madeira, papel e impressão(z

06
), 4) indústrias diversas(z

15
) e 5) educação 

mercantil e pública(z
24

). 

 Por fim, o impacto induzido mostra a consequência total da revogação da 

corrupção sobre a oferta dos setores, considerando a reverberação desse choque na 

produção de seus respectivos fornecedores e clientes e, ainda, a transcendência do 

aumento da produção sobre o fator trabalho. Isso quer dizer que esse impacto leva 

em consideração a variação na contratação de trabalhadores quando ocorre variações 

na produção de cada setor da economia. A consideração dessa transcendência da 

função de produção com o mercado de fatores de produção é importante porque 

novas pessoas contratadas, aumenta a massa salarial da economia, mais famílias 

consomem e, consequentemente, a produção deve aumentar para atender o consumo 

dessas novas famílias, sendo o contrário também verdadeiro.  

Portanto, o impacto induzido da revogação da corrupção, relativo ao montante 

de 239,961 de reais, sobre os setores da economia paranaense é um aumento da 

produção da ordem de 32,739 milhões de reais e uma redução da ordem de 1.709,817 

milhões de reais sobre a produção dos setores da economia brasileira, mas o impacto 

induzido sobre a produção da economia é uma redução da ordem de 1.677,079 

milhões de reais em bens e serviços. Da mesma forma, apesar do impacto induzido 

sobre os setores da economia paranaense ser positivo, ele também foi menos do que 

proporcional em relação ao montante de corrução revogado, valor distante do 

ensejado.  

 Os setores econômicos paranaenses que mais sofreram com o impacto total 

da revogação da corrupção, por ordem, foram: 1) alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 2) 

serviços imobiliários e aluguel(z22
), 3) máquinas e equipamentos(z

12
), 4) comércio(z

18
), e 

5) têxtil, vestuário e calçados(z
05

). E, os setores que mais se beneficiaram, em ordem, 

foram: 1) administração pública e seguridade social(z26
), 2) saúde mercantil e pública 

(z
25

), 3) educação mercantil e pública(z
24

), 4) transporte, armazenagem e correio(z
19

) e 5) 

serviços privados(z
20

).  
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Em função da característica do impacto induzido, se presume que esse impacto 

seja o mais próximo da realidade. Nesse sentido, os setores paranaenses mais 

afetados pela revogação da corrupção são aqueles intensivo em capital, com exceção 

do comércio, que é intensivo em trabalho. Alterações na demanda de bens e serviços 

desses setores afetam a taxa interna de retorno de seus projetos, reduzindo as 

expectativas de contratação e investimento dos agentes. Essa seria uma 

consequência clara que motivaria a corrupção política, o esforço dos principais 

empresários desses setores para pressionar ou cooptar o governo a lhes conceder 

subsídios aquém dos demais setores. 

Enquanto os setores mais beneficiados são aqueles diretamente ligados a 

distribuição de renda, assistência e formação de capital humano, bem como setores 

transversais, diretamente ligados ao atrito da intermediação da produção, distribuição 

e consumo de bens e serviços entre os agentes econômicos. Os resultados mostram 

que o saldo da redistribuição induzida da produção em função da revogação da 

corrupção não arrefece a redução na produção dos setores não ligados ao governo e, 

ações contra a corrupção, mostrar-se-iam contra os interesses de curto prazo dos 

empresários. 

 Por outro lado, os setores econômicos brasileiros que mais sofreram com o 

impacto total da revogação da corrupção, por ordem, foram: 1) Serviços privados(z
20

), 

2) Comércio(z
18

), 3) Alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 4) Serviços imobiliários e aluguel(z22
), 

e 5) Intermediação financeira e seguros(z
21

). E os setores menos afetados, em ordem, 

foram: 1) máquinas e equipamentos(z
12

), 2) artigos de borracha e plástico(z
09

), 3) 

indústrias diversas(z
15

), 4) cimento e outros produtos de minerais não-metálicos(z
10

), e 

5) administração pública e seguridade social(z26
). 

 No caso dos setores econômicos brasileiros, a revogação da corrupção 

paranaense reduz a demanda de bens e serviços de todos os setores. Esse resultado 

estaria ligado diretamente a reconcentração de recursos nas demandas do Estado e 

não mais do consumo das famílias, agentes esses que apresentam prioridades e 

necessidades distintas. Apesar do indivíduo, ou da unidade familiar, compreender com 

muito mais detalhes suas necessidades do que o Estado, o gasto do Estado deveria 

proporcionar o mínimo de bens e serviços para garantir a dignidade humana de todos. 

 Não obstante, como os setores paranaenses não estão isolados dos setores 

brasileiros, o impacto induzido da revogação da corrupção no estado do Paraná em 
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cada setor pode ser examinado no Gráfico 3 abaixo. Além disso, como a redução do 

produto total foi mais do que proporcional ao impacto da revogação da corrupção, há 

indícios de que a corrupção afeta positivamente a produtividade da economia, indícios 

esses contrários as evidências de Lambsdorff (2005). 

 

Gráfico 3 – Impacto da revogação da corrupção sobre a produção de cada setor da 
economia brasileira 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Em síntese, o impacto da corrupção governamental paranaense, objeto dessa 

pesquisa, altera a alocação dos recursos do governo do Paraná, a qual distorce a 

produção de bens e serviços da economia brasileira e, por consequência, a 

distribuição de renda à medida que os agentes econômicos interagem entre si. A 

hipótese de revogação da corrupção alterou a estrutura do vetor de consumo, tanto 

da economia paranaense e quanto do restante da economia brasileira, assumindo o 

pressuposto de que o montante da corrupção governamental paranaense foi 

totalmente destinado ao consumo. Logo, o Gráfico 4 abaixo resume a reverberação 

do impacto da corrupção sobre a produção de bens e serviços dos setores 

paranaense, dos setores dos demais estados brasileiros e o dos setores brasileiros, 

sem excluir os setores paranaenses. 
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Gráfico 4 – Síntese do impacto da corrupção sobre o produto total de bens e serviços 
na economia paranaense, nos demais estados brasileiros e na economia brasileira  

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Portanto, levando em consideração apenas o resultado do impacto induzido da 

corrupção, para cada um milhão de reais desviado do erário público do estado do 

Paraná, a produção de bens e serviços da economia brasileira aumenta, em média, 

6,989 milhões de reais. No entanto, se considerar apenas o impacto sobre a produção 

dos setores paranaenses, a produção de bens e serviços paranaenses, reduz, em 

média, 0,136 milhões de reais para cada um milhão de reais desviado do erário público 

do estado do Paraná. 

Para compreender melhor o resultado desses impactos, bem como quais 

setores são mais sensíveis à corrupção ou dispersão mais a corrupção, discutem-se 

os indicadores-síntese da matriz de insumo produto intra e inter-regional Paraná-Brasil 

de 2008 na próxima subseção. 
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4.2.1 Sensibilidade e dispersão da corrupção na economia 

Em harmonia com a explicação do início da seção 3.4, sobre os efeitos que a 

produção de um determinado setor tem sobre os demais setores da economia, 

analisou-se a estrutura das interconexões desses setores no modelo de insumo-

produto para compreender a sensibilidade dos setores em relação ao impacto da 

corrupção sobre sua oferta, 𝑍𝑖, bem como quais setores dispersão mais o impacto da 

corrupção por meio de sua demanda, 𝑍𝑗 . Essa análise foi realizada utilizando, 

simultaneamente, as informações da Tabela 12 e da Tabela 13. 

Portanto, começando a análise pelos setores econômicos paranaenses que 

mais sofreram com o impacto total da revogação da corrupção em seu produto, se 

tem que: 1) máquinas e equipamentos(z
12

) é o vigésimo setor mais estimulado a variar 

sua oferta quando há um variação na demanda final, mas é o sétimo setor que mais 

demanda insumo de outros setores quando há uma variação na demanda de seus 

produtos. Em números, se observou que a cada um milhão de reais subtraídos da 

demanda final em função da revogação da corrupção, esse setor deixa de ofertar para 

os demais setores 1,152 milhões de reais de seus bens e serviços, 𝑭𝑳𝟏𝟐
𝑷𝑹, mas se esse 

milhão de reais for subtraído especificamente do consumo de seus bens e serviços, o 

setor de máquinas e equipamentos deixa de comprar dos outros setores 2,136 

milhões de reais em insumos 𝑩𝑳𝟏𝟐
𝑷𝑹 .  

Além disso, a cada um milhão de reais de bens e serviços ofertados pelo setor 

de máquinas e equipamentos(z
12

), 0,022 milhões de reais, em média, são adquiridos 

pelos demais setores da economia, 𝑭𝑳̅̅̅̅ 𝟏𝟐
𝑷𝑹, podendo esse valor médio ser até 6,421 

vezes superior ou inferior, 𝑪𝑽𝟏𝟐
𝑷𝑹. A sensibilidade de dispersão da corrupção por meio 

dos bens e serviços desse setor, 𝑺𝑫𝟏𝟐
𝑷𝑹, ficou abaixo da referência, 0,620 milhões em 

bens e serviços para cada milhão na demanda final, mas seu poder de dispersão da 

corrupção na compra de insumos, 𝑷𝑫𝟏𝟐
𝑷𝑹, ficou acima da referência, 1,152 milhões de 

reais para cada milhão de bens e serviços desse setor adquiridos com dinheiro de 

corrupção. A cada um milhão de reais de insumos demandados por esse setor, em 

média,  0,041 milhões de reais em bens e serviços são adquiridos de cada um dos 

outros setores, 𝑩𝑳̅̅ ̅̅ 𝟏𝟐
𝑷𝑹, com esse valor variando até 3,576 vezes acima ou abaixo dessa 

média, 𝑪𝑽𝟏𝟐
𝑷𝑹, informações que podem explicar o porquê esse setor tem um poder de 

dispersão da corrupção maior do que sua sensibilidade em relação a corrupção. 
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Tabela 12 – Sensibilidade da corrupção na oferta do setor econômico  

Setores Rank 
Paraná 

Rank 
Brasil 

𝑭𝑳𝒊
𝑷𝑹 𝑭𝑳̅̅̅̅ 𝒊

𝑷𝑹 𝑺𝑫𝒊
𝑷𝑹 𝑪𝑽𝒊

𝑷𝑹 𝑭𝑳𝒊
𝑩𝑹 𝑭𝑳̅̅̅̅ 𝒊

𝑩𝑹 𝑺𝑫𝒊
𝑩𝑹 𝑪𝑽𝒊

𝑩𝑹 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração 
florestal 

10    1,469     0,028     0,790     5,107  11    2,452     0,047     1,320     3,185  

Z02 - Pecuária e pesca 13    1,239     0,024     0,667     6,195  17    1,693     0,033     0,911     4,687  

Z03 - Mineração 24    1,075     0,021     0,578     6,875  3    3,937     0,076     2,118     2,280  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo 9    1,618     0,031     0,870     4,959  10    2,521     0,048     1,356     3,638  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados 14    1,230     0,024     0,662     6,819  16    1,771     0,034     0,953     5,313  

Z06 - Madeira, papel e impressão 8    1,721     0,033     0,926     5,034  12    2,013     0,039     1,083     4,222  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 4    2,106     0,041     1,133     3,911  8    2,700     0,052     1,453     3,119  

Z08 - Outros produtos químicos e 
farmacêuticos 

7    1,728     0,033     0,930     4,704  2    4,388     0,084     2,361     2,142  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 16    1,185     0,023     0,638     6,309  14    1,875     0,036     1,009     3,993  

Z10 - Cimento e outros produtos de 

minerais não-metálicos 
12    1,253     0,024     0,674     6,238  18    1,526     0,029     0,821     5,187  

Z11 - Metalurgia 11    1,347     0,026     0,725     5,901  4    3,891     0,075     2,094     2,468  

Z12 - Máquinas e equipamentos 20    1,152     0,022     0,620     6,421  20    1,371     0,026     0,738     5,423  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos 17    1,184     0,023     0,637     6,675  15    1,863     0,036     1,002     4,544  

Z14 - Material de transporte 18    1,181     0,023     0,636     6,611  13    1,923     0,037     1,034     4,825  

Z15 - Indústrias diversas 22    1,082     0,021     0,582     6,781  24    1,090     0,021     0,587     6,719  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 

6    1,905     0,037     1,025     4,448  9    2,589     0,050     1,393     3,480  

Z17 - Construção 19    1,175     0,023     0,632     6,256  21    1,285     0,025     0,691     5,710  

Z18 - Comércio 2    2,437     0,047     1,311     3,054  5    3,476     0,067     1,870     2,120  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 3    2,161     0,042     1,163     3,655  6    2,978     0,057     1,602     2,627  

Z20 - Serviços privados 1    2,629     0,051     1,414     3,177  1    4,507     0,087     2,425     1,895  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 5    2,003     0,039     1,078     4,162  7    2,735     0,053     1,471     3,004  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 15    1,200     0,023     0,646     6,003  19    1,417     0,027     0,762     5,070  

Z23 - Serviços de alojamento e 

alimentação 
21    1,091     0,021     0,587     6,617  23    1,140     0,022     0,613     6,329  

Z24 - Educação mercantil e pública 26    1,017     0,020     0,547     7,104  26    1,031     0,020     0,555     7,001  

Z25 - Saúde mercantil e pública 25    1,018     0,020     0,547     7,090  25    1,034     0,020     0,557     6,973  

Z26 - Administração pública e seguridade 
social 

23    1,075     0,021     0,578     6,723  22    1,157     0,022     0,623     6,238  

Fonte: calculado pelo autor a partir dos dados da matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-
Brasil de 2008 do Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo 
(USP). 

 

Para não tornar essa análise maçante, continua-se apenas evidenciando a 

posição de cada setor em relação a sua capacidade de empurrar os demais setores 

em função de sua oferta de bens e serviços, bem como puxar os demais setores em 

função de sua demanda por insumos. Nesse sentido o segundo setor econômico 

paranaense que mais sofreu com o impacto total da revogação da corrupção em seu 

produto foi 2) alimentos, bebidas e fumo(z
04

), o qual é o nono setor mais estimulado a 

variar sua oferta quando há uma variação na demanda final, mas é o primeiro setor 

que mais demanda insumo de outros setores quando há uma variação na demanda 

de seus produtos. 

O terceiro setor econômico paranaense que mais sofreu com o impacto total da 

revogação da corrupção em seu produto foi 3) serviços imobiliários e aluguel(z22
), o 

qual é o décimo quinto setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma 

variação na demanda final, mas é o vigésimo sexto setor que mais demanda insumo 
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de outros setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. O quarto 

setor paranaense mais afetado foi 4) construção civil(z17
), o qual é o décimo nono 

setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação na demanda final, 

mas é o décimo oitavo setor que mais demanda insumo de outros setores quando 

há uma variação na demanda de seus produtos. 

O quinto setor econômico paranaense que mais sofreu com o impacto total da 

revogação da corrupção em seu produto foi 5) têxtil, vestuário e calçados(z
05

), o qual é 

o décimo quarto setor mais estimulado a variar sua oferta quando há um variação na 

demanda final, mas é o nono setor que mais demanda insumo de outros setores 

quando há uma variação na demanda de seus produtos. Para se chegar ao ponto 

dessa discussão, contrasta-se essas posições com as posições dos setores que se 

beneficiaram com a hipótese de revogação da corrupção. 

 

Tabela 13 – Dispersão da corrupção na demanda do setor econômico  

Setores Rank 
Paraná 

Rank 
Brasil 

𝑩𝑳𝒋
𝑷𝑹 𝑩𝑳̅̅ ̅̅ 𝒋

𝑷𝑹 𝑷𝑫𝒋
𝑷𝑹 𝑪𝑽𝒋

𝑷𝑹 𝑩𝑳𝒋
𝑩𝑹 𝑩𝑳̅̅ ̅̅ 𝒋

𝑩𝑹 𝑷𝑫𝒋
𝑩𝑹 𝑪𝑽𝒋

𝑩𝑹 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração 
florestal 

17    1,804     0,035     0,971     4,149  19    1,633     0,031     0,879     4,740  

Z02 - Pecuária e pesca 4    2,189     0,042     1,178     3,534  14    1,860     0,036     1,001     4,251  

Z03 - Mineração 15    1,916     0,037     1,031     3,850  18    1,715     0,033     0,923     4,483  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo 1    2,505     0,048     1,348     3,185  1    2,395     0,046     1,289     3,765  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados 9    2,084     0,040     1,121     4,051  9    1,959     0,038     1,054     4,770  

Z06 - Madeira, papel e impressão 12    2,061     0,040     1,109     4,194  13    1,883     0,036     1,013     4,547  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 3    2,324     0,045     1,250     3,887  2    2,276     0,044     1,225     4,047  

Z08 - Outros produtos químicos e 
farmacêuticos 

5    2,176     0,042     1,171     3,747  4    2,088     0,040     1,124     4,385  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 6    2,152     0,041     1,158     3,588  5    2,052     0,039     1,104     3,834  

Z10 - Cimento e outros produtos de 
minerais não-metálicos 

8    2,096     0,040     1,128     3,704  10    1,956     0,038     1,052     4,058  

Z11 - Metalurgia 10    2,080     0,040     1,119     3,875  8    1,992     0,038     1,072     4,592  

Z12 - Máquinas e equipamentos 7    2,136     0,041     1,150     3,576  6    2,039     0,039     1,097     3,788  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos 11    2,077     0,040     1,118     3,812  7    1,994     0,038     1,073     4,275  

Z14 - Material de transporte 2    2,400     0,046     1,291     3,328  3    2,259     0,043     1,216     4,112  

Z15 - Indústrias diversas 13    2,001     0,038     1,077     3,681  12    1,891     0,036     1,017     3,893  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 

23    1,508     0,029     0,811     5,637  17    1,729     0,033     0,930     5,286  

Z17 - Construção 18    1,799     0,035     0,968     4,073  16    1,747     0,034     0,940     4,227  

Z18 - Comércio 24    1,440     0,028     0,775     5,154  24    1,425     0,027     0,767     5,255  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 16    1,848     0,036     0,994     4,312  15    1,775     0,034     0,955     4,519  

Z20 - Serviços privados 21    1,542     0,030     0,830     5,378  21    1,585     0,030     0,853     5,498  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 22    1,530     0,029     0,823     5,483  22    1,514     0,029     0,814     5,552  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 26    1,091     0,021     0,587     6,620  26    1,113     0,021     0,599     6,495  

Z23 - Serviços de alojamento e 
alimentação 

14    1,954     0,038     1,051     3,749  11    1,932     0,037     1,040     3,894  

Z24 - Educação mercantil e pública 25    1,434     0,028     0,772     5,017  25    1,404     0,027     0,755     5,145  

Z25 - Saúde mercantil e pública 19    1,625     0,031     0,874     4,435  20    1,598     0,031     0,860     4,550  

Z26 - Administração pública e seguridade 
social 

20    1,549     0,030     0,833     4,698  23    1,512     0,029     0,814     4,821  

Fonte: calculado pelo autor a partir dos dados da matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-
Brasil de 2008 do Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo 
(USP). 
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Logo, o setor econômico paranaense que mais se beneficiou com o impacto 

total da revogação da corrupção em seu produto foi 1) administração pública e 

seguridade social(z26
), o qual é o vigésimo terceiro setor mais estimulado a variar sua 

oferta quando há uma variação na demanda final, mas é o vigésimo setor que mais 

demanda insumo de outros setores quando há uma variação na demanda de seus 

produtos. Em números, se observou que a cada um milhão de reais adicionados na 

demanda final em função da revogação da corrupção, esse setor ofertar a mais para 

os demais setores 1,075 milhões de reais de seus bens e serviços, 𝑭𝑳𝟐𝟔
𝑷𝑹, mas se esse 

milhão de reais for adicionado especificamente nos gastos da administração pública 

e seguridade social, o governo compraria a mais dos outros setores 1,549 milhões de 

reais em insumos 𝑩𝑳𝟐𝟔
𝑷𝑹 .  

Além disso, a cada um milhão de reais de bens e serviços ofertados pela 

administração pública e seguridade social(z26
), 0,021 milhões de reais, em média, são 

adquiridos pelos demais setores da economia, 𝑭𝑳̅̅̅̅ 𝟏𝟐
𝑷𝑹, podendo esse valor médio ser 

até 6,723 vezes superior ou inferior, 𝑪𝑽𝟐𝟔
𝑷𝑹. A sensibilidade de dispersão da corrupção 

por meio dos bens e serviços desse setor, 𝑺𝑫𝟐𝟔
𝑷𝑹, ficou abaixo da referência, 0,547 

milhões em bens e serviços para cada milhão na demanda final, assim como seu 

poder de dispersão da corrupção na compra de insumos, 𝑷𝑫𝟐𝟔
𝑷𝑹, 0,833 milhões de 

reais para cada milhão de bens e serviços adquiridos desse setor. A cada um milhão 

de reais de insumos demandados por esse setor, em média,  0,030 milhões de reais 

em bens e serviços são adquiridos de cada um dos outros setores, 𝑩𝑳̅̅ ̅̅ 𝟐𝟔
𝑷𝑹, com esse 

valor variando até 4,698 vezes acima ou abaixo dessa média, 𝑪𝑽𝟐𝟔
𝑷𝑹, informações que 

podem explicar o porquê esse setor tem tanto um poder de dispersão da corrupção 

quanto sua sensibilidade em relação a corrupção abaixo dos demais setores. 

Da mesma forma, a partir desses dados, continua-se apenas evidenciando a 

posição de cada setor que mais se beneficiou com a revogação da corrupção, 

orientada pela sua capacidade de empurra os demais setores em função de sua oferta 

de bens e serviços, bem como puxar os demais setores em função de sua demanda 

por insumos. Nesse sentido o segundo setor econômico paranaense que mais se 

beneficiou com o impacto total da revogação da corrupção em seu produto foi 2) saúde 

mercantil e pública(z
25

), o qual é o vigésimo quinto setor mais estimulado a variar sua 

oferta quando há uma variação na demanda final, mas é o décimo nono setor que 
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mais demanda insumo de outros setores quando há uma variação na demanda de 

seus produtos. 

O terceiro setor econômico paranaense que mais se beneficiou com o impacto 

total da revogação da corrupção em seu produto foi 3) transporte, armazenagem e 

correio(z
19

), o qual é o terceiro setor mais estimulado a variar sua oferta quando há 

uma variação na demanda final, mas é o décimo sexto setor que mais demanda 

insumo de outros setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. O 

quarto setor econômico paranaense que mais se beneficiou com o impacto total da 

revogação da corrupção em seu produto foi 4) educação mercantil e pública(z
24

), o qual 

é o vigésimo sexto setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação 

na demanda final, mas é o vigésimo quinto setor que mais demanda insumo de 

outros setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. 

O quinto setor econômico paranaense que mais sofreu com o impacto total da 

revogação da corrupção em seu produto foi 5) serviços privados(z
20

), o qual é o 

primeiro setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação na 

demanda final, mas é o vigésimo primeiro setor que mais demanda insumo de outros 

setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. Com isso alcança-

se o ponto desejado dessa discussão, o de que o grau da interconexão dos setores 

que tiveram sua produção reduzida em função da revogação da corrupção é maior do 

que a interconexão dos setores que foram beneficiados pela revogação da corrupção, 

conforme pode ser observado na Tabela 14 a seguir. 

 

Tabela 14 – Síntese da relevância econômica dos setores econômicos paranaenses 
mais afetados e mais beneficiados pela hipótese de revogação da corrupção 

+ afetados + beneficiados 

Rank Setores 
para frente para trás para frente para trás 

Setores Rank 
rank 𝑭𝑳𝒊

𝑷𝑹 rank 𝑩𝑳𝒋
𝑷𝑹 rank 𝑭𝑳𝒊

𝑷𝑹 rank 𝑩𝑳𝒋
𝑷𝑹 

1 
Z12 - Máquinas e 

equipamentos 
20 1,152 7 2,136 23 1,075 20 1,549 

Z26 - Administração pública 
e seguridade social 

1 

2 
Z04 - Alimentos, bebidas e 

fumo 
9 1,618 1 2,505 25 1,018 19 1,625 

Z25 - Saúde mercantil e 
pública 

2 

3 
Z22 - Serviços imobiliários e 

aluguel 
15 1,2 26 1,091 3 2,161 16 1,848 

Z19 - Transporte, 
armazenagem e correio 

3 

4 Z17 - Construção 19 1,175 18 1,799 26 1,017 25 1,434 
Z24 - Educação mercantil e 
pública 

4 

5 
Z05 - Têxtil, vestuário e 

calçados 
14 1,23 9 2,084 1 2,629 21 1,542 Z20 - Serviços privados 5 

Média 15,4 1,275 12,2 1,923 15,6 1,58 20,2 1,6 Média 

Fonte: organizado pelo autor. 

 

A mesma situação é percebida com os setores econômicos brasileiros que mais 

sofreram com o impacto total da revogação da corrupção no Paraná, sem detalhar os 
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indicadores, verificou-se que 1) alimentos, bebidas e fumo(z
04

) é o décimo setor mais 

estimulado a variar sua oferta quando há um variação na demanda final, mas é o 

primeiro setor que mais demanda insumo de outros setores quando há uma variação 

na demanda de seus produtos. O segundo setor mais afetado, 2) metalurgia(z
11

), é o 

quarto setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação na demanda 

final, mas é o oitavo setor que mais demanda insumo de outros setores quando há 

uma variação na demanda de seus produtos. 

 O terceiro setor econômico brasileiro mais afetado pela revogação da 

corrupção no estado do Paraná foi 3) intermediação financeira e seguros(z
21

), o qual é 

o quarto setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação na 

demanda final, mas é o oitavo setor que mais demanda insumo de outros setores 

quando há uma variação na demanda de seus produtos. O quarto setor mais afetado 

foi 4) comércio (z18
), o qual é o quinto setor mais estimulado a variar sua oferta quando 

há uma variação na demanda final, mas é o vigésimo quarto setor que mais demanda 

insumo de outros setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. 

O quinto setor econômico brasileiro que mais sofreu com o impacto total da 

revogação da corrupção em seu produto foi 5) construção civil(z17
), o qual é o vigésimo 

primeiro setor mais estimulado a variar sua oferta quando há um variação na 

demanda final, mas é o décimo sexto setor que mais demanda insumo de outros 

setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. O exame dessa 

classificação com os setores que menos sofreram com a hipótese de revogação da 

corrupção em suas respectivas produções, foi necessário para compreender o forte 

impacto negativo observado sobre produto total dos setores brasileiros, mesmo o 

saldo relativo a demanda final brasileira sendo positiva em 28,813 milhões de reais no 

vetor de revogação da corrupção. 

Portanto, o setor econômico brasileiro menos afetado pelo impacto total da 

revogação da corrupção em seu produto foi 1) material de transporte(z
14

), o qual é o 

décimo terceiro setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação 

na demanda final, mas é o terceiro setor que mais demanda insumo de outros setores 

quando há uma variação na demanda de seus produtos. O segundo setor econômico 

brasileiro menos afetado foi 2) administração pública e seguridade social(z26
), o qual é 

o vigésimo segundo setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma 
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variação na demanda final, mas é o vigésimo terceiro setor que mais demanda 

insumo de outros setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. 

O terceiro setor brasileiro menos afetado foi 3) madeira, papel e impressão(z
06

), 

o qual é o décimo segundo setor mais estimulado a variar sua oferta quando há uma 

variação na demanda final, mas é o décimo terceiro setor que mais demanda insumo 

de outros setores quando há uma variação na demanda de seus produtos. O quarto 

setor menos afetado foi 4) indústrias diversas(z
15

), o qual é o vigésimo quarto setor 

mais estimulado a variar sua oferta quando há uma variação na demanda final, mas é 

o décimo segundo setor que mais demanda insumo de outros setores quando há 

uma variação na demanda de seus produtos. E, o quinto setor menos afetado foi 5) 

educação mercantil e pública(z
24

), o qual é o vigésimo segundo setor mais estimulado 

a variar sua oferta quando há uma variação na demanda final, mas é o vigésimo 

quinto setor que mais demanda insumo de outros setores quando há uma variação 

na demanda de seus produtos. 

 

Tabela 15 – Síntese da relevância econômica dos setores econômicos brasileiros 
mais afetados e mais beneficiados pela hipótese de revogação da corrupção 

+ afetados - afetados 

Rank Setores 
para frente para trás para frente para trás 

Setores Rank 
rank 𝑭𝑳𝒊

𝑷𝑹 rank 𝑩𝑳𝒋
𝑷𝑹 rank 𝑭𝑳𝒊

𝑷𝑹 rank 𝑩𝑳𝒋
𝑷𝑹 

1 
Z04 - Alimentos, bebidas e 

fumo 
10 2,521 1 2,395 13 1,923 3 2,259 Z14 - Material de transporte 1 

2 Z11 - Metalurgia 4 3,891 8 1,992 22 1,157 23 1,512 
Z26 - Administração pública e 
seguridade social 

2 

3 
Z21 - Intermediação 

financeira e seguros 
7 2,735 22 1,514 12 2,013 13 1,883 

Z06 - Madeira, papel e 
impressão 

3 

4 Z18 - Comércio 5 3,476 24 1,425 24 1,09 12 1,891 Z15 - Indústrias diversas 4 

5 Z17 - Construção 21 1,285 16 1,747 26 1,031 25 1,404 
Z24 - Educação mercantil e 
pública 

5 

Média 9,4 2,781 14,2 1,815 19,4 1,443 15,2 1,79 Média 

Fonte: organizado pelo autor. 

 

Os resultados resumidos nas Tabela 14 e Tabela 15 reforçam a constatação 

de que o grau da interconexão dos setores que tiveram sua produção reduzida em 

função da revogação da corrupção é maior do que a interconexão dos setores que 

foram beneficiados pela revogação da corrupção. Essa constatação é comprovada 

pela média das classificações dos setores mais afetados serem menores do que a 

média da classificação dos setores menos afetados ou beneficiados, bem como pelo 

fato de que a média dos indicadores 𝑭𝑳𝒊
𝑷𝑹 e  𝑩𝑳𝒋

𝑷𝑹 dos setores mais afetados serem 

maiores do que a média dos mesmos indicadores dos setores menos afetados ou 

beneficiados.  
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No entanto, no quadro geral, se observa que esse comportamento está 

diretamente relacionado ao vetor de revogação da corrupção, pois se comparar os 

indicadores-síntese de todos os setores, conforme apresentado no Gráfico 5 abaixo, 

é possível verificar que os índices 𝑭𝑳𝒊  e  𝑩𝑳𝒋  da maioria dos treze setores mais 

afetados são menores do que dos treze setores menos afetados pelo impacto da 

revogação da corrupção. 

 

Gráfico 5 – Comparação dos setores mais afetados com os menos afetados pela 
hipótese de revogação da corrupção em função dos indicadores de Rasmussen-
Hirschman  

 

 
Fonte: organizado pelo autor. 
 

Com esses resultados dos indicadores-síntese foi possível compreender além 

da simples realocação inicial do montante de corrupção, realizada por meio do vetor 

obtido na equação (36) do capítulo metodológico. A síntese da interconexão dos 

setores econômicos proporcionada por esses indicadores mostrou o porquê o produto 

de cada setor econômico apresentou os resultados expostos na Tabela 11, após se 

calcular os impactos diretos, diretos mais indiretos, bem como o impacto induzido em 
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função da hipótese da revogação da corrupção. À luz dessa complexidade não 

mostrou incoerências sobre os resultados dos procedimentos metodológicos 

aplicados e descritos até essa seção, por isso, a partir dos possíveis cenários do 

produto da economia sem a existência de corrupção calculou-se o impacto da 

corrupção sobre as principais variáveis econômicas disponíveis no modelo de insumo-

produto, apresentados na próxima seção. 
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4.3 O impacto da corrupção sobre a renda e o bem-estar paranaense 

Foram escolhidas cinco variáveis para avaliar o impacto da corrupção e em seu 

conjunto analisar o impacto da corrupção sobre o nível de renda e bem-estar da 

sociedade paranaense e brasileira. O cálculo para cada um desses impactos partiu 

dos vetores relativos a produção de cada setor econômico na ausência de corrupção 

no estado do Paraná, de acordo com a hipótese de revogação da corrupção, ∆𝑓𝑐𝑖, 

construída na seção 3.3, do capítulo metodológico. Isso porque, conforme já 

dilucidado, se não existisse a corrupção, a produção de cada setor teria sido outra, 

então, por pressuposto, esse nível de produto de cada setor sem a corrupção foi 

estimado pelos os impactos direto, 𝐼𝐷𝑐𝑖, direto mais indireto, 𝐼𝐼𝑐𝑖, e induzido, 𝐼𝐼𝑐𝑖, da 

corrupção sobre o produto, apresentados na seção anterior. 

Portanto, cada variável avaliada apresenta os impactos direto, direto mais 

indireto, bem como o impacto induzido, em função da reverberação da corrupção 

sobre o produto da economia. Logo, a primeira variável sobre a qual calculou-se o 

impacto da corrupção foi a capacidade de importação de bens e serviços de cada 

setor da economia. A relevância dessa variável recai sobre a disponibilidade de 

insumos que cada setor possui para sua produção, tendo como pressuposto que 

quanto maior seu volume de importação maior é a liberdade do setor escolher seus 

insumos para competir no mercado, bem como amortizar o aumento de custo em 

função de possíveis aumentos dos níveis de preço dos insumos nacionais similares. 

A segunda variável sobre a qual calculou-se o impacto da corrupção foi a 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado 

de cada bens e serviços produzido por cada setor da economia paranaense. O esforço 

para avaliá-la se deve as limitações que essa variável proporciona a ação do governo 

paranaense. Sendo sua principal fonte de arrecadação, o ICMS determina capacidade 

do governo estadual de expandir a oferta de bens e serviços públicos, de realizar 

políticas de transferência de renda e justiça social, de investir em obras públicas ou 

de pagar as parcelas de seus empréstimos com terceiros. 

 Pela ótica do produto, o Valor Adicionado Bruto (VAB) a partir da diferença entre 

o valor do que se produziu e o valor do que se consumiu para produzir. Essa diferença 

mostra a capacidade de determinada região agregar valor aos seus insumos, dos 

quais tem acesso, para aumentar a variedade de bens e serviços a disposição das 



158 

 

 
 

famílias, empresas e/ou governo, logo, por essa ótica, essa diferença pode ser 

analisada como uma aproximação do nível de bem-estar dessa região, pois quanto 

maior o número e a diversidade de bens e serviços disponíveis, maior é a capacidade   

de saciar as necessidades e desejos de seus cidadãos. Por outro lado, pela ótica da 

renda, o Valor Adicionado Bruto (VAB) é computado a partir da soma das 

remunerações dos fatores de produção, capital e trabalho. Dessa maneira, também é 

possível analisar a capacidade de distribuição de renda que uma determinada região 

possui. Além disso, como a ótica do produto e a ótica da renda é uma identidade 

contábil, o Valor Adicionado Bruto (VAB) mostra-se uma variável versátil e de suma 

importância para se avaliar o impacto da corrupção, por isso, foi escolhida como a 

terceira variável a ser analisada (IBGE, 2015). 

 A quarta variável sobre a qual analisou-se o impacto da corrupção foi a massa 

salarial. Essa variável está diretamente ligada ao consumo das famílias e é a que 

determina o grau de liberdade para o indivíduo, pois quanto maior o seu salário menor 

é sua dependência do governo e maiores são suas possibilidades de se desenvolver 

para evitar as mazelas da pobreza. Além disso, o fator de produção trabalho é o 

principal canal de distribuição de renda de uma economia, logo, entender o impacto 

da corrupção sobre essa variável foi fundamental para dedução da percepção das 

famílias paranaenses e brasileiras sobre a corrupção.   

 Por último, analisou-se o impacto da corrupção sobre o emprego, com o 

objetivo de avaliar como a corrupção interfere na divisão social do trabalho. O 

emprego é o reflexo da dinâmica econômica de uma região, pois quanto maior o fluxo 

de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, maior é o número de postos 

de trabalho necessários para atender essa velocidade, bem como é maior a 

possibilidade de surgir novos ofícios, conforme observado por Smith (1996). Diante 

disso, a criação ou destruição de postos de trabalho foi avaliada como uma forma de 

observar a dinâmica econômica paranaense e brasileira, bem como sua capacidade 

de se desenvolver.  

 Isto posto, os resultados do impacto da corrupção sobre cada uma das 

variáveis e suas respectivas análise foi separada e organizada nas subseções 

subsequentes para evitar sobreposições ou excessos de informações. 
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4.3.1 O impacto da corrupção sobre as importações 

De acordo com a Tabela 16, diretamente, a hipótese de revogação da 

corrupção aumentaria o sado das importações dos setores paranaenses em 1,220 

milhões de reais, somando os efeitos indiretos da revogação, esse saldo de 

importações aumentaria para 17,044 milhões de reais. O impacto induzido, faria com 

que o saldo dessas importações fosse reduzido para 10,685 milhões de reais, em 

relação ao impacto total. Esse saldo positivo nas importações dos setores 

paranaenses é puxado pelo aumento dos gastos que o governo faria ao utilizar os 

recursos da corrupção da maneira como deveria ter sido utilizado. 

Por consequência, a redução do consumo de bens e serviços de setores 

econômicos brasileiros faz com que suas importações diminuam. Desse modo, o 

impacto direto da revogação da corrupção no estado do Paraná seria uma redução da 

ordem de 2,274 milhões de reais, o impacto total seria uma redução da ordem de 

25,336 milhões de reais e o impacto induzido proporcionaria uma redução da ordem 

de 558,040 milhões de reais. 

 

Tabela 16 – Impacto da corrupção sobre a importação dos setores da economia 

Setores 
Paraná Brasil 

𝑰𝑴𝑫𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑴𝑰𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑴𝑩𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑴𝑫𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑴𝑰𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑴𝑩𝒊
𝑩𝑹

 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração florestal -0,102  -0,412  -2,829  -0,166  -0,918  -16,221  

Z02 - Pecuária e pesca -0,070  -0,277  -1,590  -0,133  -0,664  -10,315  

Z03 - Mineração -0,006  -0,022  -0,097  -0,203  -1,006  -10,578  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo -0,070  -2,887  -9,633  -0,218  -2,360  -40,413  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados -0,033  -1,136  -3,077  -0,099  -1,120  -14,448  

Z06 - Madeira, papel e impressão -0,042  -0,253  -1,478  -0,041  -0,286  -7,717  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 0,065  -0,646  -2,979  -0,060  -0,984  -15,717  

Z08 - Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,008  -0,768  -2,642  -0,117  -1,508  -19,119  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 0,010  -0,444  -1,142  -0,057  -0,522  -4,885  

Z10 - Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos -0,045  -0,626  -1,444  -0,090  -0,646  -2,513  

Z11 - Metalurgia -0,007  -0,019  -0,283  -0,383  -1,825  -9,997  

Z12 - Máquinas e equipamentos -0,030  -2,974  -6,851  -0,033  -1,199  -5,272  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos -0,008  -0,487  -1,337  -0,083  -0,624  -5,825  

Z14 - Material de transporte 0,000  0,011  -1,139  -0,007  -0,070  -10,660  

Z15 - Indústrias diversas 0,006  -1,020  -2,786  -0,006  -0,295  -4,319  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,088  -0,030  -1,216  -0,063  -0,753  -16,492  

Z17 - Construção civil 0,155  -1,249  -2,849  -0,024  -1,652  -5,468  

Z18 - Comércio -0,026  -0,996  -5,227  -0,184  -1,655  -40,697  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 0,028  2,902  4,560  -0,096  -1,081  -24,990  

Z20 - Serviços privados 0,798  2,536  2,932  -0,060  -1,069  -49,422  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 0,264  -0,422  -2,523  -0,120  -1,814  -29,585  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 0,081  -2,375  -6,854  -0,019  -1,607  -31,328  

Z23 - Serviços de alojamento e alimentação 0,116  -0,782  -2,386  -0,008  -0,609  -12,821  

Z24 - Educação mercantil e pública 0,015  2,847  5,965  0,000  -0,347  -7,075  

Z25 - Saúde mercantil e pública 0,005  10,798  23,101  -0,002  -0,491  -11,411  

Z26 - Administração pública e seguridade social 0,019  15,776  34,491  -0,004  -0,230  -2,299  

Importação induzido pela variação do fator trabalho 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -148,450  

Variação Total da Importação 1,220  17,044  10,685  -2,274  -25,336  -558,040  

Fonte: calculado pelo autor 
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Os setores econômicos paranaenses que mais sofreriam com o impacto 

induzido da corrupção sobre suas importações seriam: 1) alimentos, bebidas e 

fumo(z
04

), 2) serviços imobiliários e aluguel(z22
), 3) máquinas e equipamentos(z

12
), 4) 

comércio(z
18

), e 5) têxtil, vestuário e calçados(z
05

). Por outro lado, os setores 

econômicos brasileiros que mais sofreriam com o impacto induzido da corrupção 

sobre suas importações seriam: 1) serviços privados(z
20

), 2) comércio(z
18

), 3) alimentos, 

bebidas e fumo(z
04

), 4) serviços imobiliários e aluguel(z22
), e 5) intermediação financeira 

e seguros(z
21

). 

Não obstante, como os setores paranaenses não estão isolados dos setores 

brasileiros, o saldo das importações na economia como um todo, após o impacto 

direto, teria uma redução de 1,054 milhões de reais, após o impacto indireto reduziria 

para 8,291 milhões de reais e após o impacto induzido, a redução seria de 547,355 

milhões de reais (uma redução de 0,13% da importação antes da revogação da 

corrupção), conforme resumido no Gráfico 6. Isso quer dizer que, para cada um 

milhão de reais desviado do erário público, as importações da economia aumentam, 

em média, 2,281 milhões de reais. 

 

Gráfico 6 – Síntese do impacto da corrupção sobre a importação de bens e serviços 
na economia paranaense, nos demais estados brasileiros e na economia brasileira 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Novamente, para ficar claro cabe lembrar que a hipótese testada retira do 

consumo das famílias aqueles bens e serviços que foram adquiridos com dinheiro de 

corrupção. Portanto, o resultado descrito no final do parágrafo anterior entra em 

conflito com o senso comum, mas não surpreende ao analisar sua dinâmica conforme 

feito anteriormente. Não surpreende porque se ocorrer uma redução no consumo de 

bens e serviços de determinado setor, esse setor irá demandar menos insumo dos 

outros setores, bem como esse e os outros setores sentiriam menos necessidade de 

importar bens e serviços para completarem suas respectivas funções de produção.  

Além disso, conforme exposto anteriormente, a revogação da corrupção 

aumenta a oferta de setores que fornecem bens e serviços para o governo. No 

entanto, como esses setores tem uma interconexão menor com os demais setores da 

economia, o aumento dos gastos do governo não seria suficiente para manter o 

mesmo nível de importações de cada setor quando a economia estava estimulada 

pelo dinheiro da corrupção, conforme pode ser observado no Gráfico 7. 

Sem embargo, os resultados encontrados são o oposto das evidências 

apresentadas por Jong e Bogmans (2011), as quais mostravam que quanto maior a 

corrupção, menor seria as importações de um país. No entanto, as evidências de Jong 

e Bogmans (2011) podem estar mais associadas aos resultados de Gatti (2004) sobre 

o impacto da corrupção burocrática relativo as barreiras comerciais e a dificuldade de 

desembaraço das mercadorias na alfândega. Outro fato que pode estar provocando 

essa diferença de direção do resultado sobre o mesmo objeto estudado, o impacto da 

corrupção sobre as importações, é a base de dados utilizada pelos autores citados, a 

qual consta índices de percepção da corrupção e não informações sobre a corrupção 

em si, nem quando e onde ela ocorreu. 

Por outro lado, os resultados sobre o impacto da corrupção paranaense sobre 

as importações dos setores econômicos, reforça as considerações de Xiao et al. 

(2017), as quais mostram a capacidade dos efeitos da corrupção de determinado país 

serem dissipados para outros países por meio da relação comercial. Logo, a 

inexistência de corrupção no Paraná reduziria a demanda por bens e serviços 

produzidos em outros países. 
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Gráfico 7 – Impacto da revogação da corrupção sobre a importação de cada setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
  

Finalmente, a revogação da corrupção afeta negativamente a disponibilidade 

de insumos importados que cada setor utilizaria em suas respectivas produções. 

Dessa forma, a inexistência de corrupção limitaria, no curto prazo, o volume de 

importação e, por consequência, a liberdade de cada setor escolher seus insumos 

para competir no mercado, bem como amortizar o aumento de custo em função de 

possíveis aumentos dos níveis de preço dos insumos nacionais similares. 

 

4.3.2 O impacto da corrupção sobre a arrecadação de ICMS 

A revogação da corrupção sobre a arrecadação do ICMS também é singular. 

Os resultados apresentados na Tabela 17 mostram que o impacto direto da hipótese 

de revogação da corrupção aumentaria a receita gerada pelo ICMS em 0,161 milhões 

de reais, somando os efeitos indiretos da revogação, essa arrecadação aumentaria 

para 2,450 milhões de reais. O impacto induzido, faria com que a arrecadação do 

ICMS aumentasse para 2,896 milhões de reais. Esse saldo positivo na arrecadação 

de ICMS sobre os setores paranaenses é puxado pelo aumento dos gastos que o 
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governo faria comprando insumos de outros setores para oferecer os seus bens e 

serviços para os paranaenses. 

 

Tabela 17 – Impacto da corrupção sobre a arrecadação de ICMS no paraná relativo 
bens e serviços produzidos 

Setores 
Paraná Brasil 

𝑰𝑻𝑫𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑻𝑰
𝑷𝑹

 𝑰𝑻𝑩𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑻𝑫𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑻𝑰𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑻𝑩𝒊
𝑩𝑹

 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração florestal 0,001  -0,064  -0,310  -0,008  -0,075  -1,324  

Z02 - Pecuária e pesca 0,012  -0,004  -0,329  -0,008  -0,108  -4,470  

Z03 - Mineração 0,001  -0,147  -0,755  -0,001  -0,042  -1,171  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo -0,001  -0,003  -0,026  -0,027  -0,145  -2,867  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados -0,001  -0,003  -0,077  -0,051  -0,262  -2,710  

Z06 - Madeira, papel e impressão -0,003  -0,143  -1,417  -0,024  -0,238  -11,031  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool -0,006  -0,090  -0,391  -0,012  -0,093  -0,681  

Z08 - Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,009  -0,093  -0,807  -0,008  -0,142  -4,260  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 0,015  -0,112  -0,647  -0,001  -0,088  -3,475  

Z10 - Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 0,001  1,552  6,261  -0,000  -0,071  -3,093  

Z11 - Metalurgia 0,020  -0,180  -0,772  -0,003  -0,238  -1,482  

Z12 - Máquinas e equipamentos 0,011  -0,341  -1,858  -0,003  -0,231  -8,491  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos 0,105  0,365  0,795  -0,008  -0,154  -13,396  

Z14 - Material de transporte 0,000  0,002  -0,309  -0,001  -0,010  -2,889  

Z15 - Indústrias diversas 0,002  0,409  1,617  0,000  -0,050  -1,918  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,001  -0,110  -0,716  -0,015  -0,217  -5,182  

Z17 - Construção civil 0,035  -0,061  -0,684  -0,016  -0,261  -8,019  

Z18 - Comércio -0,009  -0,040  -0,431  -0,018  -0,095  -2,796  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio -0,005  -0,036  -0,401  -0,005  -0,041  -2,092  

Z20 - Serviços privados -0,014  -0,059  -0,767  -0,022  -0,132  -4,397  

Z21 - Intermediação financeira e seguros -0,004  -0,163  -0,834  -0,013  -0,161  -3,916  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel -0,009  -0,415  -2,611  -0,029  -0,339  -10,954  

Z23 - Serviços de alojamento e alimentação -0,004  -0,427  -1,857  -0,004  -0,172  -1,429  

Z24 - Educação mercantil e pública 0,004  0,417  1,236  -0,013  -0,155  -6,774  

Z25 - Saúde mercantil e pública -0,001  -0,070  -0,362  -0,011  -0,090  -1,579  

Z26 - Administração pública e seguridade social 0,002  2,268  9,349  -0,001  -0,033  -0,623  

Arrecadação induzida pela variação do fator trabalho 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -40,237  

Variação Total da arrecadação de ICMS 0,161  2,450  2,896  -0,300  -3,642  -151,255  

Fonte: calculado pelo autor 

 

Por outro lado, o impacto da revogação da corrupção sobre arrecadação de 

ICMS derivada do consumo das famílias paranaenses de bens e serviços produzidos 

nos setores econômicos brasileiros reduziria. Desse modo, o impacto direto da 

revogação da corrupção no estado do Paraná proporcionaria uma redução na 

arrecadação da ordem de 0,300 milhões de reais, o impacto total proporcionaria uma 

redução da ordem de 3,642 milhões de reais e o impacto induzido reduziria a 

arrecadação em 151,255 milhões de reais. 

Os setores econômicos paranaenses que menos contribuiriam com a 

arrecadação do ICMS, após o impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas 

produções, seriam: 1) serviços imobiliários e aluguel(z22
), 2) máquinas e 

equipamentos(z
12

), 3) serviços de alojamento e alimentação (z
23

), 4) madeira, papel e 

impressão(z
06

), e 5) intermediação financeira e seguros (z
21

). Por outro lado, os setores 
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econômicos brasileiros que menos contribuiriam com a arrecadação do ICMS 

paranaense após o impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas produções 

seriam: 1) material elétrico e eletrônicos(z
13

), 2) madeira, papel e impressão(z
06

), 3) 

serviços imobiliários e aluguel(z22
), 4) máquinas e equipamentos(z

12
) e 5) construção 

civil(z17
). 

Entretanto, como os setores paranaenses não estão isolados dos setores 

brasileiros, o saldo total da arrecadação do ICMS paranaense na economia, após o 

impacto direto, seria uma contração de 0,139 milhões de reais, somando o impacto 

indireto a redução seria de 1,192 milhões de reais e após o impacto induzido, uma 

redução de 148,359 milhões de reais (uma redução de 0,07% comparando com a 

arrecadação antes da revogação da corrupção), de acordo com o Gráfico 8 abaixo. 

Isso quer dizer que, para cada um milhão de reais desviado do erário público, a receita 

gerada pelo ICMS cobrado sobre bens e serviços produzidos e consumidos na 

economia paranaense aumentam, em média, 0,618 milhões de reais.  

 

Gráfico 8 – Síntese do impacto da corrupção sobre a arrecadação de ICMS na 
economia paranaense, nos demais estados brasileiros e na economia brasileira 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Para ficar claro destaca-se novamente que a hipótese testada retira do 

consumo das famílias aqueles bens e serviços que foram adquiridos com dinheiro de 

corrupção. Portanto, o resultado descrito no final do parágrafo anterior também entra 

em conflito com o senso comum, mas não surpreende ao analisar sua dinâmica 

conforme feito anteriormente. Não surpreende porque se ocorrer uma redução no 

consumo de bens e serviços de determinado setor, esse setor irá demandar menos 

insumo dos outros setores, bem como esse e os outros setores produziriam menos 

bens e serviços, logo a arrecadação de ICMS cairia.  

Ademais, conforme exposto anteriormente, a revogação da corrupção aumenta 

a oferta de setores que fornecem bens e serviços para o governo. Esses setores tem 

uma interconexão menor com os demais setores da economia, portanto, o aumento 

dos gastos do governo paranaense não seria suficiente para manter o mesmo nível 

de produção de quando a economia estava estimulada pelo dinheiro da corrupção, 

logo a arrecadação do ICMS dos setores estimulados pelos gastos do governo não 

compensaria a redução da arrecadação do mesmo nos outros setores, conforme pode 

ser deduzido a partir das informações do Gráfico 9 abaixo. 

 

Gráfico 9 – Impacto da revogação da corrupção sobre a arrecadação de ICMS de 
cada setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Não obstante, o resultado encontrado para a arrecadação do ICMS no Paraná 

diverge das evidências encontradas por Imam e Jacobs (2007), as quais mostram que 

a receita tributária de países mais corruptos é, proporcionalmente ao PIB, menor do 

que a receita tributárias de países menos corruptos. Por outro lado, o resultado 

encontrado converge com as evidências de Tanzi e Davoodi (1997) com relação aos 

investimentos públicos, entre essas evidências, a de que a corrupção tem correlação 

forte com investimentos públicos de grande porte em infraestrutura. Essa 

convergência pode ser percebida a partir da redução da produção dos principais 

setores fornecedores de insumos para obras públicas, quando se extingue a 

corrupção da economia paranaense, exposto no Gráfico 3 da seção anterior.  

 Por último, o impacto da revogação da corrupção afeta negativamente a 

arrecadação do ICMS no estado do Paraná. Essa privação sobre a principal fonte de 

arrecadação do governo do estado reduz, no curto prazo, sua capacidade de expandir 

a oferta de bens e serviços públicos, de realizar políticas de transferência de renda e 

justiça social, de investir em obras públicas ou de pagar as parcelas de seus 

empréstimos com terceiros.  

Todavia, com a inexistência de corrupção se espera que, no longo prazo, a taxa 

de crescimento do investimento público se torna-se menor do que a taxa de 

crescimento da receita tributária, permitindo ao governo aumentar seus gastos em 

outros bens e serviços que aumentem o bem-estar social e garantam a qualidade da 

infraestrutura pública, reduzindo, por consequência, o custo de fazer negócios tanto 

para o setor público quanto para o privado, conforme observado por Tanzi e Davoodi 

(2000). 

 

4.3.3 O impacto da corrupção sobre o Valor Adicionado Bruto 

O impacto da revogação da corrupção sobre o valor adicionado bruto está 

conectado diretamente com a capacidade da economia gerar renda. Logo, os 

resultados apresentados na Tabela 18 mostram que o impacto direto da hipótese de 

revogação da corrupção aumentaria o VAB da economia paranaenses em 3,802 

milhões de reais, somando os efeitos indiretos da revogação, esse valor aumentaria 

para 90,887 milhões de reais. O impacto induzido, faria com que o VAB reduzisse para 

87,776 milhões de reais, em comparação com o impacto total. Esse saldo positivo da 
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adição de valor pelos setores paranaenses é puxado pelo aumento dos gastos que o 

governo, quando ele adiciona valor sobre os seus bens e serviços e aumenta a 

disponibilidade dos mesmos para os paranaenses. 

Por outro lado, o impacto da revogação da corrupção sobre o valor bruto 

adicionado pelos setores econômicos brasileiros reduziria. Diante disso, o impacto 

direto da revogação da corrupção no estado do Paraná proporcionaria uma redução 

de valor adicionado da ordem de 7,086 milhões de reais, o impacto total proporcionaria 

uma redução da ordem de 135,098 milhões de reais e o impacto induzido reduziria o 

VAB em 4.584,202 milhões de reais. 

 

Tabela 18 – Impacto da corrupção sobre o Valor Adicionado Bruto dos setores 
econômicos 

Setores 
Paraná Brasil 

𝑰𝑽𝑫𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑽𝑰𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑽𝑩𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑽𝑫𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑽𝑰𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑽𝑩𝒊
𝑩𝑹

 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração florestal -0,319  -2,197  -23,243  -0,516  -4,896  -133,254  

Z02 - Pecuária e pesca -0,217  -1,477  -13,063  -0,413  -3,540  -84,739  

Z03 - Mineração -0,019  -0,115  -0,796  -0,631  -5,363  -86,897  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo -0,218  -15,395  -79,134  -0,678  -12,586  -331,989  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados -0,101  -6,057  -25,277  -0,310  -5,972  -118,685  

Z06 - Madeira, papel e impressão -0,130  -1,349  -12,143  -0,127  -1,525  -63,395  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 0,203  -3,445  -24,472  -0,187  -5,249  -129,115  

Z08 - Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,026  -4,097  -21,702  -0,365  -8,041  -157,061  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 0,033  -2,367  -9,383  -0,178  -2,782  -40,131  

Z10 - Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos -0,140  -3,338  -11,865  -0,279  -3,447  -20,644  

Z11 - Metalurgia -0,023  -0,103  -2,327  -1,192  -9,731  -82,125  

Z12 - Máquinas e equipamentos -0,094  -15,857  -56,283  -0,102  -6,394  -43,309  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos -0,024  -2,597  -10,981  -0,260  -3,325  -47,855  

Z14 - Material de transporte 0,000  0,057  -9,353  -0,021  -0,373  -87,571  

Z15 - Indústrias diversas 0,019  -5,441  -22,888  -0,020  -1,575  -35,482  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,275  -0,159  -9,986  -0,197  -4,014  -135,482  

Z17 - Construção civil 0,482  -6,659  -23,407  -0,074  -8,810  -44,920  

Z18 - Comércio -0,081  -5,312  -42,938  -0,575  -8,825  -334,322  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 0,086  15,473  37,462  -0,300  -5,762  -205,290  

Z20 - Serviços privados 2,487  13,524  24,085  -0,185  -5,703  -405,994  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 0,823  -2,251  -20,727  -0,373  -9,674  -243,034  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 0,253  -12,663  -56,308  -0,059  -8,571  -257,354  

Z23 - Serviços de alojamento e alimentação 0,362  -4,170  -19,601  -0,025  -3,247  -105,318  

Z24 - Educação mercantil e pública 0,048  15,182  48,999  0,000  -1,851  -58,116  

Z25 - Saúde mercantil e pública 0,014  57,577  189,769  -0,006  -2,617  -93,742  

Z26 - Administração pública e seguridade social 0,058  84,122  283,341  -0,013  -1,228  -18,884  

VAB induzido pela variação do fator trabalho 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -1.219,494  

Variação Total do VAB 3,802  90,887  87,776  -7,086  -135,098  -4.584,202  

Fonte: calculado pelo autor 

 

Os setores econômicos paranaenses que menos adicionariam valor, após o 

impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas produções, seriam: 1) 

alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 2) serviços imobiliários e aluguel(z22
), 3) máquinas e 

equipamentos(z
12

), 4) comércio(z
18

), e 5) têxtil, vestuário e calçados(z
05

). Por outro lado, 

os setores econômicos brasileiros que menos adicionaram valor, após o impacto 
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induzido da corrupção sobre suas respectivas produções, seriam: 1) serviços 

privados(z
20

), 2) comércio(z
18

), 3) alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 4) serviços imobiliários 

e aluguel(z22
) e 5) intermediação financeira e seguros(z

21
). 

Contudo, como os setores paranaenses não estão isolados dos setores 

brasileiros, o Valor Adicionado Bruto total da economia, após o impacto direto, 

contrairia 3,284 milhões de reais, somando o impacto indireto a redução seria de 

44,212 milhões de reais e após o impacto induzido, uma redução de 4.496,426 

milhões de reais (uma redução de 0,174% comparando com o VAB antes da 

revogação da corrupção), conforme apresentado no Gráfico 10 abaixo. Isso quer 

dizer que, para cada um milhão de reais desviado do erário público, o valor adicionado 

bruto da economia aumenta, em média, 18,738 milhões de reais.  

 

Gráfico 10 – Síntese do impacto da corrupção sobre o Valor Bruto Adicionado na 
economia paranaense, nos demais estados brasileiros e na economia brasileira. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

À luz da hipótese testada, se reiterar, novamente, que foi retirado do consumo 

das famílias aqueles bens e serviços adquiridos com dinheiro de corrupção. Em vista 

disso, o resultado descrito no final do parágrafo anterior também entra em conflito com 

o senso comum, mas não surpreende ao analisar sua dinâmica conforme feito 

anteriormente. Não surpreende porque se ocorrer uma redução no consumo de bens 
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e serviços de determinado setor, esse setor irá demandar menos insumo dos outros 

setores, bem como esse e os outros setores produziriam menos bens e serviços, 

utilizariam menos fatores de produção e, por consequência, adicionaria menos valor 

a economia.  

 

Gráfico 11 – Impacto da revogação da corrupção sobre o VAB de cada setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ademais, conforme exposto anteriormente, a revogação da corrupção aumenta 

a oferta de setores que fornecem bens e serviços para o governo. Esses setores tem 

uma interconexão menor com os demais setores da economia, portanto, o aumento 

dos gastos do governo paranaense não seria suficiente para manter o mesmo nível 

de renda de quando a economia estava estimulada pelo dinheiro da corrupção, logo 

o valor adicionado bruto estimulados pelos gastos do governo não compensaria a 

redução do valor adicionado bruto dos outros setores, conforme pode ser deduzido a 

partir das informações do Gráfico 11 acima. 

Resultado esse que não impede o choque contra as evidências encontradas 

por Mo (2001), as quais mostram que uma queda de 10% no nível de corrupção reduz 

a taxa de crescimento do PIB em cerca de 0,72%. Contradição porque os resultados 

dessa pesquisa mostram que a corrupção contribui para gerar valor para uma 
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economia no curto prazo, ou seja, no caso paranaense sua corrupção correspondeu 

a 0,174% do valor adicionado bruto total da economia brasileira no ano de 2008. 

Inferior as estimativas de Silva, Bandeira e Garcia (2001), que estimaram o impacto 

da corrupção na renda nacional para o ano de 1998 em 68% do PIB brasileiro e, 

também, inferior a estimativa de Carraro, Fochezatto e Hillbrecht (2006) que também 

estimaram o impacto da corrupção na economia brasileira em 11% da renda nacional 

para o mesmo ano de 1998. 

Apesar disso, os resultados da pesquisa para o valor adicionado bruto 

apresentam uma certa sintonia com as evidências de Jong-Sung e Khagram (2005), 

os quais encontraram fortes evidências entre o controle da corrupção e o índice de 

Gini. Os resultados são semelhantes porque, no caso da hipótese da revogação da 

corrupção, foi possível observar que a corrupção contribui para o valor adicionado 

bruto da economia, mas não evidencia se essa contribuição é concentrada ou não, 

mas se deduz que esse estímulo que a corrupção concede a economia seja 

concentrado, visto que, proporcionalmente são poucas pessoas envolvidas em casos 

de descaminho do erário público, exigência do próprio corrupto para reduzir as 

possibilidades de serem descobertos, conforme teorizado por Becker (1968). 

Em vista disso, se conclui que o impacto da revogação da corrupção afeta 

negativamente o valor adicionado bruto da economia. Esse resultado mostra que a 

corrupção contribui para aumentar o número de bens e serviços a disposição das 

famílias, empresas e/ou governo, bem como a contratação e/ou remuneração dos 

fatores de produção, no curto prazo. Logo, se a sociedade entende que o nível de 

bem-estar está associado a disponibilidade de bens e serviços, bem como o emprego 

dos fatores de produção, então, como a corrupção estimula a economia, imputa-se a 

tolerância do paranaense e do brasileiro à corrupção em função dessa sensação de 

melhor bem-estar no curto prazo. 

 

4.3.4 O impacto da corrupção sobre a massa salarial 

O impacto da revogação da corrupção também afeta a massa salarial da 

economia, conforme pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 19. 

Assim sendo, o impacto direto da hipótese de revogação da corrupção aumentaria a 

massa salarial dos trabalhadores paranaenses em 1,552 milhões de reais, somando 

os efeitos indiretos da revogação, esse valor aumentaria para 23,796 milhões de reais. 
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O impacto induzido, faria com que a massa salarial paranaense aumentasse para 

33,781 milhões de reais. Esse saldo positivo da massa salarial paranaense é puxado 

pelo aumento dos gastos do governo quando se amplia a oferta de seus bens e 

serviços e para a sociedade paranaenses, após a revogação da corrupção. 

 

Tabela 19 – Impacto da corrupção sobre a massa salarial em cada setor econômico 

Setores 
Paraná Brasil 

𝑰𝑾𝑫𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑾𝑰𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑾𝑩𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑾𝑫𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑾𝑰𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑾𝑩𝒊
𝑩𝑹

 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração florestal -0,130  -0,575  -8,945  -0,211  -1,282  -51,284  

Z02 - Pecuária e pesca -0,089  -0,387  -5,027  -0,169  -0,927  -32,612  

Z03 - Mineração -0,008  -0,030  -0,307  -0,258  -1,404  -33,443  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo -0,089  -4,031  -30,455  -0,277  -3,295  -127,768  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados -0,041  -1,586  -9,728  -0,126  -1,564  -45,677  

Z06 - Madeira, papel e impressão -0,053  -0,353  -4,674  -0,052  -0,399  -24,398  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 0,083  -0,902  -9,418  -0,076  -1,374  -49,691  

Z08 - Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,011  -1,073  -8,352  -0,149  -2,105  -60,446  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 0,013  -0,620  -3,611  -0,073  -0,728  -15,445  

Z10 - Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos -0,057  -0,874  -4,566  -0,114  -0,902  -7,945  

Z11 - Metalurgia -0,009  -0,027  -0,895  -0,487  -2,548  -31,606  

Z12 - Máquinas e equipamentos -0,038  -4,152  -21,661  -0,041  -1,674  -16,668  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos -0,010  -0,680  -4,226  -0,106  -0,871  -18,418  

Z14 - Material de transporte 0,000  0,015  -3,600  -0,008  -0,098  -33,702  

Z15 - Indústrias diversas 0,008  -1,424  -8,809  -0,008  -0,412  -13,655  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,112  -0,042  -3,843  -0,081  -1,051  -52,141  

Z17 - Construção civil 0,197  -1,743  -9,008  -0,030  -2,307  -17,288  

Z18 - Comércio -0,033  -1,391  -16,525  -0,235  -2,311  -128,666  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 0,035  4,051  14,417  -0,123  -1,509  -79,007  

Z20 - Serviços privados 1,015  3,541  9,269  -0,076  -1,493  -156,250  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 0,336  -0,589  -7,977  -0,152  -2,533  -93,533  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 0,103  -3,315  -21,671  -0,024  -2,244  -99,045  

Z23 - Serviços de alojamento e alimentação 0,148  -1,092  -7,544  -0,010  -0,850  -40,533  

Z24 - Educação mercantil e pública 0,019  3,975  18,858  0,000  -0,485  -22,366  

Z25 - Saúde mercantil e pública 0,006  15,075  73,034  -0,002  -0,685  -36,077  

Z26 - Administração pública e seguridade social 0,024  22,025  109,046  -0,005  -0,321  -7,268  

VAB induzido pela variação do fator trabalho 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  -469,331  

Variação Total da massa salarial 1,552  23,796  33,781  -2,893  -35,372  -1.764,263  

Fonte: calculado pelo autor 

 

Por outro lado, o impacto da revogação da corrupção sobre a massa salarial 

dos setores econômicos brasileiros reduziria. Diante disso, o impacto direto da 

revogação da corrupção no estado do Paraná reduziria a massa salarial dos demais 

brasileiros em 2,893 milhões de reais, o impacto total proporcionaria uma redução da 

ordem de 35,372 milhões de reais e o impacto induzido reduziria essa massa salarial 

em 1.764,263 milhões de reais. 

Os setores econômicos paranaenses que mais reduziriam a massa salarial, 

após o impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas produções, seriam: 1) 

alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 2) serviços imobiliários e aluguel(z22
), 3) máquinas e 

equipamentos(z
12

), 4) comércio(z
18

), e 5) têxtil, vestuário e calçados(z
05

). Por outro lado, 

os setores econômicos brasileiros que mais reduziriam a massa salarial, após o 
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impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas produções, seriam: 1) serviços 

privados(z
20

), 2) comércio(z
18

), 3) alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 4) serviços imobiliários 

e aluguel(z22
) e 5) intermediação financeira e seguros(z

21
). 

Em contrapartida, como os setores paranaenses não estão isolados dos 

setores brasileiros, a massa salarial da economia, após o impacto direto, teria uma 

contração de 1,341 milhões de reais, somando o impacto indireto a redução seria de 

11,576 milhões de reais e após o impacto induzido, uma redução de 1.730,481 

milhões de reais (uma redução de 0,173% comparando com a massa salaria antes da 

revogação da corrupção), conforme apresentado no Gráfico 12 abaixo. Isso quer 

dizer que, para cada um milhão de reais desviado do erário público, a massa salarial 

da economia aumenta, em média, 7,211 milhões de reais.  

 

Gráfico 12 – Síntese do impacto da corrupção sobre a massa salarial na economia 
paranaense, nos demais estados brasileiros e na economia brasileira. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Para se discutir apenas a informação dada pelo resultado, nota-se novamente 

que a hipótese testada retira do consumo das famílias aqueles bens e serviços que 

foram adquiridos com dinheiro de corrupção. Não obstante, o resultado descrito no 

final do parágrafo anterior também entra em conflito com o senso comum, mas não 

surpreende ao analisar sua dinâmica conforme feito anteriormente. Não surpreende 
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porque se ocorrer uma redução no consumo de bens e serviços de determinado setor, 

esse setor irá demandar menos o fator de produção trabalho, produzindo menos, será 

demandado menos insumos dos outros setores, que por sua vez, também contrataram 

menos o fator de produção trabalho, logo a massa salarial da economia é constrangida 

pela eliminação da corrupção paranaense.  

Ademais, conforme exposto anteriormente, a revogação da corrupção aumenta 

a oferta de setores que fornecem bens e serviços para o governo. Esses setores tem 

uma interconexão menor com os demais setores da economia, portanto, o aumento 

dos gastos do governo paranaense não seria suficiente para manter o mesmo nível 

da massa salarial quando a economia estava estimulada pelo dinheiro da corrupção, 

logo a massa salarial dos setores estimulados pelos gastos do governo não 

compensaria a redução da massa salaria nos outros setores, conforme pode ser 

analisado nas informações do Gráfico 13 abaixo. 

 

Gráfico 13 – Impacto da revogação da corrupção sobre a massa salarial de cada setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Esses resultados do impacto da corrupção sobre a massa salarial contradiz as 

evidências de Rijckeghem, Caroline e Weder (1997), as quais mostraram que a 

corrupção não apresenta uma relação com os salários, mas mostraram que há uma 
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correlação positiva entre os salários dos funcionários públicos e os mecanismos de 

monitoramento e punição. No entanto, aumentar salários de funcionários públicos 

acima da média do mercado apenas para estimulá-los a serem honestos é uma 

injustiça social e gera um desequilíbrio na distribuição da renda na economia, visto 

que a remuneração dos fatores deve ser compatível com suas respectivas 

produtividades marginais.  

Finalmente, se conclui que o impacto da revogação da corrupção afeta 

negativamente a massa salarial da economia. Essa redução limita, no curto prazo, o 

grau de liberdade das famílias se desenvolver para evitar as mazelas da pobreza e 

ficarem menos dependentes das soluções de governos temporários. Aliás, o trabalho 

é o fator de produção mais frágil no sistema de produção capitalista, visto que a 

eminência do desemprego afetaria instantaneamente os indivíduos dependentes 

dessa renda, fazendo-os postergar seus planos, mas se essa situação perdurar, 

obriga esses indivíduos reduzirem seu nível de bem-estar e deixa-os mais suscetíveis 

ao risco de pobreza.  

Logo, se essa instantaneidade com que os salários abalam o bem-estar das 

famílias, aliado com uma expectativa de baixo crescimento econômico, bem como o 

estímulo observado que a corrupção proporciona à economia, então a tolerância à 

corrupção em regiões menos dinâmicas economicamente é compreensiva, no curto 

prazo, apesar de não ser justificada. 

 

4.3.5 O impacto da corrupção sobre o emprego 

Da mesma forma, o impacto da revogação da corrupção também afeta o 

número de oportunidade da economia, argumentação embasada nos resultados 

expostos na Tabela 20. Logo, após o impacto direto da hipótese de revogação da 

corrupção o número de postos de trabalho criados no Paraná seria de 183, somando 

os efeitos indiretos da revogação, esse número aumentaria para 6.306 postos de 

trabalho. O impacto induzido, faria com que o número de postos de trabalho 

paranaense reduzisse para 4.173, em comparação com o saldo do impacto total. Esse 

saldo positivo no número de postos de trabalho na economia paranaense também é 

puxado pelo aumento dos gastos dos governos paranaenses, após a revogação da 

corrupção. 
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Por outro lado, o impacto da revogação da corrupção paranaense sobre o 

número de postos de trabalho dos setores econômicos brasileiros reduziria. Á vista 

disso, o impacto direto da revogação da corrupção destruiria 341 postos de trabalho, 

o impacto total destruiria 9.373 postos de trabalho e o impacto induzido destruiria 

217.932 empregos. 

 

Tabela 20 – Impacto da corrupção sobre emprego em cada setor econômico 

Setores 
Paraná Brasil 

𝑰𝑬𝑫𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑬𝑰𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑬𝑩𝒊
𝑷𝑹

 𝑰𝑬𝑫𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑬𝑰𝒊
𝑩𝑹

 𝑰𝑬𝑩𝒊
𝑩𝑹

 

Z01 - Agricultura, silvicultura, exploração florestal -15  -152  -1.105  -25  -340  -6.335  

Z02 - Pecuária e pesca -10  -102  -621  -20  -246  -4.028  

Z03 - Mineração -1  -8  -38  -30  -372  -4.131  

Z04 - Alimentos, bebidas e fumo -10  -1.068  -3.762  -33  -873  -15.783  

Z05 - Têxtil, vestuário e calçados -5  -420  -1.202  -15  -414  -5.642  

Z06 - Madeira, papel e impressão -6  -94  -577  -6  -106  -3.014  

Z07 - Refino de petróleo, coque e álcool 10  -239  -1.163  -9  -364  -6.138  

Z08 - Outros produtos químicos e farmacêuticos 1  -284  -1.032  -18  -558  -7.467  

Z09 - Artigos de borracha e plástico 2  -164  -446  -9  -193  -1.908  

Z10 - Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos -7  -232  -564  -13  -239  -981  

Z11 - Metalurgia -1  -7  -111  -57  -675  -3.904  

Z12 - Máquinas e equipamentos -5  -1.100  -2.676  -5  -444  -2.059  

Z13 - Material elétrico e eletrônicos -1  -180  -522  -13  -231  -2.275  

Z14 - Material de transporte 0  4  -445  -1  -26  -4.163  

Z15 - Indústrias diversas 1  -377  -1.088  -1  -109  -1.687  

Z16 - Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 13  -11  -475  -10  -278  -6.441  

Z17 - Construção civil 23  -462  -1.113  -4  -611  -2.135  

Z18 - Comércio -4  -369  -2.041  -28  -612  -15.894  

Z19 - Transporte, armazenagem e correio 4  1.074  1.781  -14  -400  -9.759  

Z20 - Serviços privados 120  938  1.145  -9  -396  -19.301  

Z21 - Intermediação financeira e seguros 40  -156  -985  -18  -671  -11.554  

Z22 - Serviços imobiliários e aluguel 12  -879  -2.677  -3  -595  -12.235  

Z23 - Serviços de alojamento e alimentação 17  -289  -932  -1  -225  -5.007  

Z24 - Educação mercantil e pública 2  1.053  2.329  0  -128  -2.763  

Z25 - Saúde mercantil e pública 1  3.995  9.022  -0  -182  -4.456  

Z26 - Administração pública e seguridade social 3  5.837  13.470  -1  -85  -898  

VAB induzido pela variação do fator trabalho 0  0  0  0  0  -57.975  

Variação Total do Emprego 183  6.306  4.173  -341  -9.373  -217.932  

Fonte: calculado pelo autor 

 

Os setores econômicos paranaenses que mais reduziriam o número de postos 

de trabalho, após o impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas produções, 

seriam: 1) alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 2) serviços imobiliários e aluguel(z22
), 3) 

máquinas e equipamentos(z
12

), 4) comércio(z
18

), e 5) têxtil, vestuário e calçados(z
05

). Por 

outro lado, os setores econômicos brasileiros que mais reduziriam o emprego, após o 

impacto induzido da corrupção sobre suas respectivas produções, seriam: 1) serviços 

privados(z
20

), 2) comércio(z
18

), 3) alimentos, bebidas e fumo(z
04

), 4) serviços imobiliários 

e aluguel(z22
) e 5) intermediação financeira e seguros(z

21
). 

Do mesmo modo, como os setores paranaenses não estão isolados dos 

setores brasileiros, o número total de postos de trabalho destruídos na economia, 
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após o impacto direto, seria de 158, somando o impacto indireto esse número seria 

de 3.068 postos de trabalho e após o impacto induzido, uma redução de 213.759 

empregos (uma redução de 0,22% comparando o número de postos de trabalho antes 

da revogação da corrupção), de acordo com o Gráfico 14 abaixo. Isso quer dizer que, 

para cada um milhão de reais desviado do erário público, o número de postos de 

trabalho aumenta em 891, em média.  

 

Gráfico 14 – Síntese do impacto da corrupção sobre o emprego na economia 
paranaense, nos demais estados brasileiros e na economia brasileira. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Novamente, explícito no capítulo metodológico dessa pesquisa, a hipótese 

testada retira do consumo das famílias aqueles bens e serviços que foram adquiridos 

com dinheiro de corrupção. Portanto, o resultado descrito no final do parágrafo anterior 

entra em conflito com o senso comum, mas não surpreende ao analisar sua dinâmica 

conforme feito anteriormente. Não surpreende porque se ocorrer uma redução no 

consumo de bens e serviços de determinado setor, as interconexões desse setor com 

os demais setores irão diminuir, bem como, por consequência, as interconexões dos 

demais setores também. Esse menor fluxo econômico diminuiria tanto os postos de 

trabalho de ofícios já existentes, quanto os postos de trabalho que seriam criados com 

a divisão social do trabalho teorizado por Smith (1996).    
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Gráfico 15 – Impacto da revogação da corrupção sobre o emprego de cada setor 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Além disso, conforme exposto anteriormente, a revogação da corrupção 

aumenta a oferta de setores que fornecem bens e serviços para o governo. No 

entanto, como esses setores tem uma interconexão menor com os demais setores da 

economia, o aumento de oportunidades nesses setores não seria suficiente para 

manter o mesmo número de postos de trabalho em cada setor quando a economia 

estava estimulada pelo dinheiro da corrupção, de acordo com as evidências dos 

resultados apresentados no Gráfico 15 acima. 

Não foi encontrado trabalhos que investigaram diretamente o impacto da 

corrupção sobre o emprego, mas a partir de seus resultados, Lambsdorff (2005) 

indagou que a corrupção distorce a nomeação de funcionários públicos, onde são 

escolhidos aqueles relacionados com nepotismo ou sustentação do esquema de 

corrupção, sem levar em conta a honestidade e a disposição de servir ao público. A 

fusão dos resultados do impacto da revogação da corrupção sobre o emprego, com 

as considerações do autor citado, sustenta a conclusão de que os empregos criados 

com o estímulo da corrupção poderiam estar relacionados a casos de nepotismo, 

compra de votos e/ou fortalecimento da operação da corrupção política. 
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Finalmente, se conclui que o impacto da revogação da corrupção afeta 

negativamente o número de postos de trabalho da economia. Esse resultado mostra 

a corrupção pode interfere na geração e alocação de emprego, bem como na divisão 

social do trabalho. Diante disso, a criação ou destruição de empregos induzida pela 

corrupção, no curto prazo, afeta a dinâmica econômica paranaense e brasileira, bem 

como sua capacidade de se desenvolver. 

 

4.3.6 Síntese do impacto da corrupção sobre a economia 

Em perspectiva, a epítome do impacto da revogação da corrupção do estado 

do Paraná foi positivo para economia paranaense, com resultados similares às 

evidências da literatura empírica sobre o impacto da corrupção nas respectivas 

variáveis analisadas. Por outro lado, o impacto da revogação da corrupção no estado 

do Paraná foi negativo para a economia dos demais estados brasileiros, com 

resultados distintos ao da literatura empírica revisada sobre o mesmo objeto de 

estudo, assim como, o computo geral do impacto da revogação da economia 

paranaense sobre a economia brasileira como um todo. Essa síntese dos impactos 

da revogação da corrupção paranaense pode ser apreciada na Tabela 21 

apresentada a seguir. 

 

Tabela 21 – Síntese do impacto induzido da revogação da corrupção sobre as 
principais variáveis econômicas do modelo de insumo-produto 

Variáveis Paraná Brasil 
Total na 

 Economia 

Produção 32,739  -1.709,817  -1.677,079  

Importações 10,685  -558,040  -547,355  

Arrecadação de ICMS 2,896  -151,255  -148,359  

Valor Adicionado Bruto 87,776  -4.584,202  -4.496,426  

Massa Salarial 33,781  -1.764,263  -1.730,481  

Emprego 4.173  -217.932  -213.759  

Fonte: calculado pelo autor 

 

 Sobressai o fato de que todos os resultados dessa pesquisa são inerentes ao 

ano de 2008, portanto, resultados com a perspectiva de curto prazo. Dessa forma, os 

resultados aqui obtidos não apresentam nenhuma informação sobre o impacto da 
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corrupção, se ela persistir, no longo prazo. Cruzando os resultados obtidos com as 

evidências de Gupta, Davood e Alonso-Terme (1998), as quais mostram que taxas 

crescentes de corrupção a longo prazo estão relacionadas ao aumento da 

desigualdade de renda e pobreza, pode-se inferir que a corrupção, no curto prazo, 

cria uma falsa sensação de bem-estar social e torna essa sociedade tolerante aos 

casos de corrupção conforme discutido anteriormente. 

 Essa perspectiva de longo prazo é importante porque, se extrapolar para a 

economia brasileira as evidências de Gupta, Davoodi, Tiongson (2000) sobre os 

impactos da corrupção nos sistemas de saúde e educação, bem como suas 

consequências na formação de capital humano no longo prazo, é possível iluminar 

parte dos problemas atualmente enfrentados em relação a produtividade dos fatores 

de produção, especialmente a do trabalho, bem como a excessiva dependência 

famílias brasileiras em relação aos gastos do governo para alcançar o nível de bem-

estar por elas almejado. 

 Parte da solução para coibir a injustiça social implícita na corrupção está na 

disseminação do uso de tecnologias para controlar o erário público, de acordo com as 

evidências de Muralidharan, Niehaus e Sukhtankar (2016). A outra parte da solução 

e, talvez com maior relevo, para minar os casos de corrupção está justamente no 

comportamento do indivíduo e seus reflexos perante a sociedade, de acordo com as 

evidências apresentadas por Treisman (2000), relativas aos baixos índices de 

corrupção associadas a cultura anglo-saxã e sociedades fortemente ligadas ao 

protestantismo. 

 Outro resultado apresentado, mas sem muito destaque nas discussões 

anteriores, foi o fato de que o impacto da revogação da corrupção nos entes da 

administração pública indireta do Paraná, empresas públicas paranaenses, foi em sua 

maioria positiva, aumentando a oferta de produtos, a massa salarial e as 

oportunidades de emprego, em consonância com as evidências de Dal Bó e Rossi 

(2007) sobre a eficiências das empresas públicas. Entretanto, para os entes da 

administração pública indireta federal, os resultados foram inconclusivos, 

principalmente por causa do montante de corrupção a eles atribuído durante o 

processo de apuração das informações. 

O extremo dos resultados obtidos nessa pesquisa pormenoriza o impacto da 

revogação da corrupção no Paraná sobre os setores econômicos paranaenses e 
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brasileiros, mas não versa absolutamente nada sobre o impacto de uma possível 

revogação da corrupção em outros estados da federação. O resultado da revogação 

da corrupção no estado do Paraná é uma melhora tanto no nível de renda, quanto do 

nível de bem-estar da sociedade paranaense, em detrimento dessas variáveis em 

outros estados. Diante disso, não é possível discutir qual seria o impacto da revogação 

da corrupção dos demais estados brasileiros sobre a economia paranaense, 

principalmente se o saldo dessas variáveis analisada continuaria sendo positivo. Essa 

discussão certamente seria escopo de uma nova pesquisa para responder, e se todos 

os estados eliminassem a corrupção, qual seria o reflexo sobre a economia 

paranaense? 

Não obstante, a hipótese de que o montante de corrupção é transferido 

integralmente para o consumo das famílias, certamente é irreal. Nesse sentido, 

relaxou-se o pressuposto de que o destino de todo o montante da corrupção no estado 

do Paraná seja o consumo das famílias e testou-se qual seria o impacto do 

entesouramento e/ou a evasão do montante de corrupção sobre cada variável 

econômica discutida nessa seção. Os resultados desse teste ficaram para a próxima 

seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 
 

4.4 O impacto da evasão e/ou entesouramento da corrupção 

Para ampliar a análise do impacto da corrupção paranaense na economia, 

testou-se o que aconteceria com a economia se parte do montante de corrupção 

apurado fosse evadido e/ou entesourado pelo corrupto. Essa possibilidade foi testada 

moderando a hipótese de destino da corrupção, descrita na subseção 3.3.1. Essa 

moderação foi uma subtração gradual de 10%, até atingir 100%, dos valores 

atribuídos ao consumo das famílias, de acordo com as restrições expostas na 

equação (55), do capítulo metodológico. Dessa forma, a cada subtração recalculou-

se os impactos diretos, diretos mais indiretos e o induzido sobre o produto, para 

somente então calcular o impacto sobre as variáveis econômicas.  

Entretanto, utilizou-se apenas os impactos direto mais indiretos e o impacto 

induzido corrupção na avaliação dos efeitos da evasão e/ou entesouramento da 

corrupção em função do intervalo de confiança propostos anteriormente. Desse modo, 

para cada variável analisada encontra-se um intervalo, no qual o verdadeiro impacto 

da revogação da corrupção estaria contido. Além disso, para compreender melhor os 

resultados aqui expostos, deve-se ter em mente que quanto maior o valor evadido 

e/ou entesourado, menor seria o consumo das famílias na economia paranaense ou 

brasileira, cada setor da economia teria ofertado menos bens e serviços, esses 

setores teriam importado menos, por consequência, a arrecadação de ICMS teria sido 

menor, o valor adicionado bruto refletiria esse cenário com uma massa salarial menor, 

bem como menos oportunidades disponíveis em cada setor da economia. 

 Com essas informações em mente, inicia-se a análise do impacto da evasão 

e/ou entesouramento da corrupção pelo produto da economia. Na hipótese de 

revogação da corrupção paranaense os setores econômicos deixariam de ter 

produzido, em média, entre 55,717 a 1.677,079 milhões de reais em bens e serviços. 

O impacto total da revogação da corrupção seria nulo se aproximadamente 20% do 

montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou entesourado e, o impacto induzido, 

teria sido nulo se aproximadamente 55% do montante da corrupção tivesse sido 

evadido e/ou entesourado. Contudo, se 90% do montante da corrupção tivesse sido 

evadido e/ou entesourado, a hipótese de revogação da corrupção na economia 

paranaense teria aumentado o produto da economia em 338,324 milhões de reais no 

impacto total e, 1.133,657 milhões de reais no impacto induzido, conforme pode ser 

observado no Gráfico 16 abaixo. 
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Gráfico 16 – Resultados do teste da hipótese de evasão e/ou entesouramento da 
corrupção sobre o produto da economia 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 Na hipótese de revogação da corrupção paranaense os setores econômicos 

deixariam de importar, em média, entre 8,291 a 547,355 milhões de reais em bens e 

serviços. O impacto total da revogação da corrupção sobre as importações seria nulo 

se aproximadamente 10% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado e, o impacto induzido sobre a importação, teria sido nulo se 

aproximadamente 50% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado. Contudo, se 90% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado, a hipótese de revogação da corrupção na economia paranaense teria 

aumentado as importações da economia em 50,346 milhões de reais no impacto total 

e, 369,996 milhões de reais no impacto induzido, conforme pode ser observado no 

Gráfico 17 a seguir. 
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Gráfico 17 – Resultados do teste da hipótese de evasão e/ou entesouramento da 
corrupção sobre as importações da economia 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Na hipótese de revogação da corrupção paranaense a arrecadação de ICMS 

do governo do Paraná reduziria, em média, entre 1,192 a 148,359 milhões de reais no 

ano de 2008. O impacto total da revogação da corrupção sobre a arrecadação seria 

nulo se aproximadamente 10% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado e, o impacto induzido sobre a arrecadação, teria sido nulo se 

aproximadamente 50% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado. Contudo, se 90% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado, a hipótese de revogação da corrupção na economia paranaense teria 

aumentado a arrecadação de ICMS em 7,238 milhões de reais no impacto total e, 

100,286 milhões de reais no impacto induzido, conforme pode ser apreciado no 

Gráfico 18 a seguir. 
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Gráfico 18 – Resultados do teste da hipótese de evasão e/ou entesouramento da 
corrupção sobre a arrecadação de ICMS paranaense 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Na hipótese de revogação da corrupção paranaense o Valor Adicionado Bruto 

(VAB) teria reduzido, em média, entre 44,212 a 4.496,426 milhões de reais no ano de 

2008. O impacto total da revogação da corrupção sobre o valor adicionado bruto seria 

nulo se aproximadamente 10% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado e, o impacto induzido sobre o VAB, teria sido nulo se aproximadamente 

50% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou entesourado. Contudo, se 

90% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou entesourado, a hipótese de 

revogação da corrupção na economia paranaense teria aumentado o valor bruto 

adicionado da economia em 268,464 milhões de reais no impacto total e, 3.039,455 

milhões de reais no impacto induzido, conforme aduz o Gráfico 19 a seguir. 
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Gráfico 19 – Resultados do teste da hipótese de evasão e/ou entesouramento da 
corrupção sobre o valor adicionado bruto da economia 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Na hipótese de revogação da corrupção paranaense a massa salarial da 

economia teria reduzido, em média, entre 11,576 a 1.730,481 milhões de reais no ano 

de 2008. O impacto total da revogação da corrupção sobre a massa salarial seria nulo 

se aproximadamente 10% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado e, o impacto induzido sobre a massa salarial, teria sido nulo se 

aproximadamente 50% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado. Contudo, se 90% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado, a hipótese de revogação da corrupção na economia paranaense teria 

aumentado a massa salarial da economia em 70,290 milhões de reais no impacto total 

e, 1.169,756 milhões de reais no impacto induzido, conforme exposto no Gráfico 20 

a seguir. 
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Gráfico 20 – Resultados do teste da hipótese de evasão e/ou entesouramento da 
corrupção sobre a massa salarial da economia 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

Na hipótese de revogação da corrupção paranaense o número de postos de 

trabalho na economia teria sido reduzido, em média, entre 3.068 a 213.759 postos de 

trabalho no ano de 2008. O impacto total da revogação da corrupção sobre o emprego 

seria nulo se aproximadamente 10% do montante da corrupção tivesse sido evadido 

e/ou entesourado e, o impacto induzido sobre o emprego, teria sido nulo se 

aproximadamente 50% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado. Entretanto, se 90% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado, a hipótese de revogação da corrupção na economia paranaense teria 

aumentado o número de postos de trabalho da economia em 18.627 no impacto total 

e, 144.495 no impacto induzido, conforme manifesta o Gráfico 21 a seguir. 
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Gráfico 21 – Resultados do teste da hipótese de evasão e/ou entesouramento da 
corrupção sobre emprego 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

 Em todas as variáveis analisadas, se observou que o impacto total da 

revogação da corrupção seria nulo se aproximadamente 10% do montante da 

corrupção tivesse sido evadido e/ou entesourado e, o impacto induzido teria sido nulo 

se aproximadamente 50% do montante da corrupção tivesse sido evadido e/ou 

entesourado. A partir desses respectivos pontos, o resultado passa a convergir com o 

senso comum de que se não existisse corrupção o nível de renda e bem-estar social 

seria melhor. No entanto, o que os resultados mostraram foi que um nível de renda e 

bem-estar social maior é alcançado quando o montante de corrupção é gasto 

internamente na economia e piora esses níveis quando não é gasto, ou seja, evadido 

para outro país e/ou entesourado pelo corrupto.  
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Em ambos os casos, o montante de corrupção deixa de pertencer ao fluxo 

circular da renda da região, conduzindo o equilíbrio dessa economia a uma condição 

de segundo melhor no sentido de Pareto. Por outro lado, sem moderar a hipótese de 

destino da corrupção, no curto prazo, o equilíbrio da economia, mesmo com a 

corrupção interferindo na alocação de recursos, encontrar-se-ia em uma condição de 

equilíbrio superior quando comparado ao equilíbrio da economia na hipótese de 

revogação da corrupção, conforme discutido anteriormente. Desse modo, os 

resultados apresentados reforçam o modelo teórico de  Dabla-Norris (2000), o qual 

deduz que a corrupção e seus efeitos sobre a atividade econômica se estabelece 

como um fenômeno que não interfere no equilíbrio da economia. 

Entretanto, o crime de lavagem de dinheiro, indubitavelmente, influencia a 

interpretação dos resultados dessa pesquisa. Para a economia, esse crime cria uma 

ilusão no nível de produção de cada setor econômico, visto que, o processo de 

lavagem de dinheiro consiste, basicamente, em simular atividades reais, emitindo 

comprovantes fiscais e pagando tributos, para que o lucro dessa atividade fictícia seja, 

aos olhos das autoridades fiscais, dinheiro lícito e possa ser gasto sem levantar 

suspeitas sobre a ilicitude de sua origem.  

Ademais, se o crime de lavagem de dinheiro da corrupção for a regra, então 

todos os demais impactos positivos observados sobre as importações, sobre o valor 

adicionado bruto, sobre a massa salarial, bem como sobre emprego da economia 

paranaense apresentariam a mesma distorção. A exceção seria o impacto sobre a 

arrecadação de ICMS, o qual está contido nos custos do processo de lavagem de 

dinheiro. Logo, a hipótese de evasão e/ou entesouramento também capta os efeitos 

do crime de lavagem de dinheiro, visto que, se o montante de corrupção for “lavado” 

os resultados são homônimos aos obtidos com evasão de divisas e entesouramento. 

 Portanto, se a corrupção surge, em parte, da natureza humana e, em parte, da 

ineficiência do ambiente institucional, apenas uma mudança cultural debelaria os 

casos de corrupção, conforme as evidências de Treisman (2000). No entanto, 

enquanto não acontece essa revolução cultural e, ainda, dada a escassez de recursos 

para enfrentar esses casos de corrupção, os resultados do teste da hipótese da 

evasão e/ou entesouramento da corrupção reforçam a importância de fazer cumprir 

os artigos 14 e 57 do decreto nº 5.687, relativo a Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção, (BRASIL, 2006). 
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O artigo 14 do decreto supracitado rege sobre as medidas para combater a 

lavagem de dinheiro, que se forem efetivas contribuiria para reduzir as distorções 

entre as informações do Sistema de Contas Nacional e o real produto da economia. 

Sem embargo, o artigo 57 também do decreto supracitado rege sobre a restituição e 

disposição de ativos acumulados de forma ilícita e evadidas para outros países, se 

efetivo o seu cumprimento, então o impacto da corrupção sobre a economia seria 

amenizado, visto que esses recursos voltariam a pertencer ao fluxo da renda do país 

de origem.  
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O uso do modelo de insumo-produto inter-regional mostrou que a origem do 

impacto da corrupção, no panorama dessa pesquisa, está na alocação de recursos e 

que os agentes econômicos respondem às expectativas dessa alocação sem 

desequilibrar o sistema de produção. Isso porque, conforme discutido no capítulo 

metodológico, a corrupção da forma que ela foi alocada pela hipótese de destino, no 

curto prazo, estimula o produto da economia, apresentando efeitos negativos somente 

se o montante evadido e/ou entesourado de corrupção for, em média, superior a 50%.  

Diante desses resultados gerais da pesquisa, se conclui que a ilegalidade da 

realocação de recursos proporcionada pela corrupção, satisfaz anseios e 

necessidades de curto prazo de poucos agentes econômicos, mas eleva a média de 

renda e bem-estar da sociedade como um todo, sendo uma evidência para essa 

sociedade ser tolerante com a corrupção. No entanto, no longo prazo, essa realocação 

ilegal de recursos compromete, principalmente, a formação de capital humano e a 

produtividade da economia, as quais reduzem o nível de renda e bem-estar da 

sociedade que, por consequência, torna essa sociedade menos tolerante à corrupção. 

Na revisão de literatura dessa pesquisa a corrupção manifesta-se como um 

mecanismo de síntese entre o normativo e positivismo, uma vez que, as normas 

estabelecidas naturalmente entram em conflito, em algum momento, com as ações do 

indivíduo. Logo, se a síntese elevar o nível de renda, o grau de bem-estar e a equidade 

social, então a corrupção se manifesta como um processo de destruição criadora do 

ambiente institucional, à luz da teoria schumpeteriana.  Por outro lado, se a síntese 

conduzir a sociedade ao resultado oposto, enfraquecendo o ambiente institucional, 

então a corrupção manifesta-se como um processo de causação circular cumulativo 

vicioso, conforme teorizado por Gunnar Myrdal.  

Isso posto, os resultados do processo de apuração dos casos de corrupção, 

no estado do Paraná, a partir das informações dos acórdãos que julgaram irregulares 

as relações dos agentes, públicos e privados, com o erário público, mostram que todos 

os casos caracterizam-se ou como corrupção política, ou como corrupção burocrática, 

conforme os exemplos citados na seção 4.1, da discussão dos resultados. Não 

obstante, esses casos manifestaram-se como um processo de causação circular 

cumulativo vicioso no estado do Paraná, visto que a concentração desses casos de 

5 CONCLUSÃO 
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corrupção coincide com as regiões onde famílias tradicionais se revezam no poder, 

bem como com os municípios que possuem o maior valor adicionado fiscal do estado.  

 Essas deduções são reforçadas pelas evidências de que os casos de corrupção 

no Paraná estariam drenando recursos de municípios menos desenvolvidos. Os testes 

de correlação mostraram que a corrupção está diretamente associada aos municípios 

com os melhores indicadores de renda e desenvolvimento do estado do Paraná. 

Aparentemente, há outras explicações para essa correlação positiva, conforme 

discutido na subseção 4.1.2, entretanto, são evidências de que podem ajudar a 

explicar o baixo fluxo de recursos estaduais para municípios menos desenvolvidos.  

Desse modo, é provável que a estratégia para se perpetuar no poder envolva 

corrupção política, a qual orquestra um redirecionamento proposital de recursos 

estaduais para os respectivos municípios sede dessas famílias tradicionais que se 

alternam no poder, alimentando assim o processo de causação circular cumulativa 

que aprisiona a maioria dos municípios paranaenses na condição de 

subdesenvolvimento. 

Os resultados dessa pesquisa também fortalecem essa dedução, pois o teste 

da hipótese da revogação da corrupção mostrou que todas as variáveis econômicas 

analisadas melhorariam o nível de renda e bem-estar no estado do Paraná. Em outras 

palavras, se não existisse corrupção no Paraná, o produto da economia paranaense 

seria 32,739 milhões de reais maior, a capacidade de importação dos setores 

econômicos paranaenses seria de 10,685 milhões de reais maior, a arrecadação de 

ICMS seria 2,896 milhões de reais maior, o Valor Adicionado Bruto (VAB) da economia 

paranaense seria 87,776 milhões de reais maior, a massa salarial no estado do 

Paraná seria  33,781  milhões de reais maior e o número de postos de trabalho teria 

sido 4.173 maior,  no ano de 2008.  

No entanto, sem isolar a economia paranaense da economia brasileira, se 

verificou que para cada um milhão de reais desviados do erário público paranaense, 

as importações dos setores econômico aumentam em 2,281 milhões de reais, a 

arrecadação de ICMS no estado do Paraná aumenta em 0,618 milhões de reais, o 

valor adicionado bruto da economia aumenta em 18,738 milhões de reais, a massa 

salarial aumenta em 7,211 milhões de reais e o número de postos de trabalho aumenta 

em 891. Lembrando que esses valores somente são válidos assumindo a hipótese de 

destino da corrupção como verdadeira. 
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Os resultados encontrados até esse ponto da pesquisa divergem da maioria 

dos resultados dos trabalhos empíricos revisados, que avaliaram a relação da 

corrupção com variáveis econômicas. Além da metodologia utilizada, a explicação de 

maior peso para essa divergência de resultados recai sobre a base de dados utilizada 

em cada trabalho. Enquanto todos os trabalhos revisados se valeram de índices de 

percepção da corrupção de cada país, essa pesquisa coletou e organizou as 

deliberações de órgãos colegiados relativas a corrupção, enriquecendo o nível de 

detalhes sobre a dotação de origem da corrupção em uma região. 

Todavia, os resultados dessa pesquisa convergem para os resultados dos 

demais estudos empíricos quando se quebra a hipótese de destino da corrupção. 

Nesse cenário, o montante de corrupção deixa de pertencer ao fluxo circular da renda 

e conduz o equilíbrio da economia a uma condição de segundo melhor, no sentido de 

Pareto. Porém, o limite para que a revogação da corrupção tenha efeitos positivos 

sobre a economia seria de 50% do valor desviado, ou seja, a eliminação da corrupção 

paranaense provocaria efeitos positivos na economia brasileira somente se mais de 

50% dos recursos desviados do erário público estivessem sendo evadidos e/ou 

entesourados pelos corruptos.  

Caso contrário, sem moderar a hipótese de destino da corrupção, no curto 

prazo, o equilíbrio da economia, mesmo com a corrupção interferindo na alocação de 

recursos, encontrar-se-ia em uma condição de equilíbrio superior quando comparado 

ao equilíbrio da economia na hipótese de revogação da corrupção. Isso pode estar 

associado ao fato de que a corrupção é um mecanismo para contornar ou reduzir os 

entraves da burocracia e agilizar contratos de interesse tanto do público quanto do 

privado.  

Por outro lado, o crime de lavagem de dinheiro, indubitavelmente, influencia a 

interpretação dos resultados dessa pesquisa. Para economia, esse crime cria uma 

ilusão no nível de produção de cada setor econômico, visto que, o processo de 

lavagem de dinheiro consiste basicamente em simular atividades reais, emitindo 

comprovantes fiscais e pagando tributos, para que o lucro dessa atividade fictícia seja, 

aos olhos das autoridades fiscais, dinheiro lícito e possa ser gasto sem levantar 

suspeitas sobre a ilicitude de sua origem. 

Em todos esses casos o problema da corrupção está associado a questões de 

justiça social, visto que a norma deveria ser a mesma para todos, sendo uma fonte de 
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custos de transação para todos os concorrentes. Logo, se há corrupção da norma 

para beneficiar apenas um, ou poucos, então surge dois ambientes institucionais, um, 

onde está contido aqueles menos eficientes por respeitarem a norma e, o outro, onde 

pertencem aqueles que possuem vantagens competitivas em função do 

descumprimento da norma. Portanto, essa dicotomia colocará em rota de colisão 

diferentes grupos políticos e fragilizará o ambiente institucional de uma região. 

 Por corolário, apenas uma revolução cultural debelaria os casos de corrupção. 

Essa revolução cultural pode ganhar corpo à medida que a sociedade tome ciência 

de que o aumento do nível de renda e do bem-estar social induzido pela corrupção no 

curto prazo, não é permanente. Além disso, é imperativo que os recursos públicos 

sejam aplicados de acordo com os atributos de suas dotações de origem e, ainda, que 

a sociedade exija os resultados esperados no longo prazo. Não obstante, o processo 

legislativo deve ampliar a participação dos agentes econômicos para que estes 

mostrem ao legislador os custos de transação que a norma está gerando e, ainda, que 

esse processo de aprimoramento da norma respeite o contraditório, mas que também 

seja veloz para acompanhar a dinâmica socioeconômica da região. 

 Finalmente, os resultados do teste da hipótese da evasão e/ou 

entesouramento da corrupção reforçam a importância de fazer cumprir os artigos 14 

e 57 do decreto nº 5.687, relativo a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, pois no primeiro artigo, consta medidas para combater a lavagem de 

dinheiro, que se forem efetivas contribuiria para reduzir as distorções entre as 

informações do Sistema de Contas Nacional e o real produto da economia. Já no 

segundo artigo conta medidas para restituição e disposição de ativos acumulados de 

forma ilícita e evadidas para outros países, o qual se seu cumprimento for efetivo, 

então o impacto da corrupção sobre a economia seria amenizado, visto que esses 

recursos voltariam a pertencer ao fluxo da renda do país de origem, conforme reflete 

os resultados dessa pesquisa.  
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Tabela 22 - Correspondência entre os setores econômicos da MIP-IE do Paraná e a dotação de origem dos recursos desviados 

Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE Dotação 
Valores em função da origem dos recursos 

Valores agregados de acordo com a 
correspondência do setor econômico da MIP-IE 

TCE-PR TCU Subtotal TCE-PR TCU Subtotal 

𝒁𝟎𝟔 Transporte, armazenagem e correio correios                     -          280.415,48         280.415,48     21.876.971,70        280.415,48     22.157.387,18  

porto de paranaguá    15.794.644,37                     -       15.794.644,37  

porto de antonina        768.826,97                     -           768.826,97  

ferroeste      5.313.500,36                     -         5.313.500,36  

𝒁𝟎𝟖 Outros produtos químicos e farmacêuticos combustível        249.391,26                     -           249.391,26         249.391,26        791.144,11       1.040.535,37  

remédio                     -          791.144,11         791.144,11  

𝒁𝟏𝟔 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana sanepar        692.606,86                     -           692.606,86         692.606,86                     -           692.606,86  

𝒁𝟐𝟏 Intermediação financeira e seguros financeiro        339.636,15     4.214.405,27       4.554.041,42         339.636,15     4.214.405,27       4.554.041,42  

𝒁𝟐𝟒 Educação mercantil e pública cultura        581.692,91     5.258.526,20       5.840.219,11     13.179.832,25   10.901.559,43     24.081.391,69  

educação      9.662.812,55     5.199.807,31     14.862.619,86  

esporte      2.935.326,79        443.225,93       3.378.552,71  

𝒁𝟐𝟓 Saúde mercantil e pública saúde    46.087.011,40     9.581.590,52     55.668.601,92     68.137.764,28   11.295.686,75     79.433.451,03  

social    22.050.752,88     1.714.096,23     23.764.849,11  

𝒁𝟐𝟔 Administração pública e seguridade social administrativo      3.735.147,09     5.806.077,63       9.541.224,71     77.697.608,42   30.304.664,17   108.002.272,59  

entidades de classe      1.270.707,95                     -         1.270.707,95  

indústria                     -          871.404,68         871.404,68  

infraestrutura    51.299.878,37   17.286.422,13     68.586.300,49  

legislativo    17.038.868,86                     -       17.038.868,86  

meio ambiente        409.370,52         47.996,05         457.366,56  

previdência      3.773.782,97     4.735.148,53       8.508.931,50  

reforma agrária                     -           66.187,69           66.187,69  

segurança        169.852,68        142.778,94         312.631,62  

turismo                     -       1.348.648,53       1.348.648,53  

Total      182.173.810,91   57.787.875,22   239.961.686,13   182.173.810,91   57.787.875,22   239.961.686,13  

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados apurados nas consultas dos cadastros irregulares dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná. 
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Gráfico 22 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot da variável 
número de casos de corrupção no Paraná 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados dos 
tribunais de contas da União e do estado do 
Paraná. 
 

 
 

 
 
 

 

Gráfico 23 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot da variável valor 
da corrupção no Paraná 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados dos 
tribunais de contas da União e do estado do 
Paraná. 
 
 

 
 

 
 

 

 
Gráfico 24 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do 
IPARDES. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 25 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot da PIB per Capita 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do 
IPARDES. 
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Gráfico 26 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot do Valor 
Adicionado Fiscal 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do 
IPARDES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 27 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot do Índice de Gini 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do 
IPARDES. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 28 – Histogramas, distribuição de 
probabilidade e boxplot da variável 
empregos com salário acima de 10 mil R$ 
 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do 
IPARDES. 
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Gráfico 29 – Mariz de gráficos para análise da relação entre as variáveis de bem-estar em função do valor da corrupção 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, bem como dos dados do IPARDES 
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Gráfico 30 – Mariz de gráficos para análise da relação entre as variáveis de bem-estar em função do número de casos de corrupção 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, bem como dos dados do IPARDES 
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Tabela 23 – Despesas média mensal familiar, por classes de rendimento e variação patrimonial mensal das famílias brasileiras 

Tipos de despesa  Referência 
Classes de rendimento 

Total médio 
por despesa Até 830 

+ de 830 
a 1.245 

+ de 1.245 
a 2.490                                                           

+ de 2.490  
a 4.150                                                        

+ de 4.150  
a 6.225                                                        

+ de 6.225  
a 10.375                                                        

+ de 10.375                                                                   

M
o

n
e

tá
ri

a
s
 e

 N
ã
o

 M
o

n
e

tá
ri

a
s

 

Alimentação 𝑑01   207,15   279,02   378,83   522,66   655,45   842,79  1 198,14  4 084,04 

Aluguel 𝑑02   130,60   198,48   282,54   419,97   551,64   718,06  1 244,77  3 546,06 

Condomínio 𝑑03   1,46   2,65   5,28   23,30   48,48   91,89   210,82   383,88 

Energia elétrica 𝑑04   26,21   38,57   56,10   77,09   98,44   115,63   169,18   581,22 

Telefone fixo 𝑑05   4,91   14,03   26,32   42,90   51,24   58,11   69,02   266,53 

Telefone celular 𝑑06   5,84   10,20   18,12   32,60   51,10   77,80   133,47   329,13 

Pacote de telefone, TV e Internet 𝑑07   0,82   1,71   6,70   20,39   42,07   53,75   95,62   221,06 

Gás doméstico 𝑑08   15,77   19,37   21,22   22,24   22,41   27,06   30,88   158,95 

Água e esgoto 𝑑09   11,71   16,59   23,38   29,49   32,90   36,78   51,69   202,54 

Outros relacionados a habitação 𝑑10   0,94   1,49   4,37   12,28   25,66   53,11   85,97   183,82 

Manutenção do lar 𝑑11   26,43   35,98   56,18   114,25   203,21   303,95   682,52  1 422,52 

Artigos de limpeza 𝑑12   8,20   10,59   13,94   17,41   20,65   30,37   40,51   141,67 

Mobiliários e artigos do lar 𝑑13   18,33   24,98   36,38   56,59   75,81   107,00   203,00   522,09 

Eletrodomésticos 𝑑14   24,10   32,85   47,59   68,61   84,60   119,70   179,80   557,25 

Consertos de artigos do lar 𝑑15   2,15   3,15   4,61   9,06   10,83   15,95   23,84   69,59 

Roupa de homem 𝑑16   9,85   13,95   23,75   37,00   51,11   69,05   108,16   312,87 

Roupa de mulher 𝑑17   11,48   17,35   28,58   47,97   61,72   94,07   136,92   398,09 

Roupa de criança 𝑑18   6,66   9,01   12,61   17,71   21,23   24,22   33,87   125,31 

Calçados e apetrechos 𝑑19   10,75   16,12   27,25   44,60   56,28   83,96   131,82   370,78 

Joias e bijuterias 𝑑20   1,27   1,77   3,39   6,37   9,78   15,50   36,90   74,98 

Tecidos e armarinhos 𝑑21   0,41   0,70   1,05   1,74   1,88   2,89   7,03   15,70 

Urbano 𝑑22   28,16   46,80   63,12   83,46   75,78   88,24   89,16   474,72 

Gasolina - veículo próprio 𝑑23   10,48   18,57   45,26   99,37   152,41   214,59   340,34   881,02 

Álcool - veículo próprio 𝑑24   1,11   1,70   4,85   16,10   32,98   52,36   68,88   177,98 

Manutenção e acessórios 𝑑25   6,37   11,38   29,68   63,22   93,56   131,45   219,34   555,00 

Aquisição de veículos 𝑑26   18,01   33,34   81,44   203,71   383,57   739,98  1 329,38  2 789,43 

Viagens esporádicas 𝑑27   5,97   9,10   15,00   30,30   52,11   114,17   283,59   510,24 

Outras relacionadas a transporte 𝑑28   1,97   3,54   8,38   22,68   45,16   87,49   160,84   330,06 

Perfume 𝑑29   8,70   12,58   19,56   26,83   32,22   44,99   52,96   197,84 

Produtos para cabelo 𝑑30   1,96   2,78   4,15   5,92   7,67   7,98   9,05   39,51 

Sabonete 𝑑31   1,32   1,87   2,63   3,68   4,18   5,00   5,48   24,16 

Instrumentos e produtos de uso pessoal 𝑑32   8,63   12,94   20,58   30,09   39,88   51,16   78,81   242,09 

Remédios 𝑑33   31,00   49,27   67,87   90,53   111,05   139,60   271,32   760,64 

Plano/seguro-saúde 𝑑34   2,37   5,37   19,59   57,95   101,21   182,83   339,75   709,07 

Consulta e tratamento dentário 𝑑35   0,67   1,25   3,88   8,39   14,50   29,14   50,80   108,63 

Consulta médica 𝑑36   1,62   3,25   5,16   7,91   8,08   13,53   26,38   65,93 

Tratamento médico e ambulatorial 𝑑37   0,25   0,31   0,41   1,15   2,86   10,76   44,38   60,12 

Serviços de cirurgia 𝑑38   0,49   1,46   1,76   4,08   9,63   34,56   8,30   60,28 

Hospitalização 𝑑39   0,10   0,37   0,65   1,51   2,76   2,32   5,14   12,85 

Exames diversos 𝑑40   2,26   3,30   4,61   5,66   7,07   8,25   8,03   39,18 

(continua) 
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(continuação) 

Tipos de despesa  Referência 
Classes de rendimento 

Total médio 
por despesa Até 830 

+ de 830 
a 1.245 

+ de 1.245 
a 2.490                                                           

+ de 2.490  
a 4.150                                                        

+ de 4.150  
a 6.225                                                        

+ de 6.225  
a 10.375                                                        

+ de 10.375                                                                   

M
o

n
e

tá
ri

a
s
 e

 N
ã
o

 M
o

n
e

tá
ri

a
s

 

Material de tratamento 𝑑41   1,70   2,35   4,95   6,59   13,91   14,30   28,57 72,37 

Outras relacionadas a saúde 𝑑42   0,35   0,77   0,91   1,73   1,78   2,61   4,66 12,81 

Cursos regulares 𝑑43   0,96   2,28   5,88   13,81   37,20   89,99   131,62   281,74 

Cursos superiores 𝑑44   0,65   2,26   8,12   27,82   50,10   94,20   125,38   308,53 

Outros cursos e atividades 𝑑45   1,13   2,87   6,60   17,65   34,71   66,10   109,94   239,00 

Livros didáticos e revistas técnicas 𝑑46   0,59   0,97   1,42   3,32   5,58   10,52   15,47   37,87 

Artigos escolares 𝑑47   2,96   3,73   4,80   6,84   7,88   11,05   10,90   48,16 

Outras relacionadas a educação 𝑑48   0,54   0,85   2,19   5,24   10,18   16,55   16,01   51,56 

Brinquedos e jogos 𝑑49   1,64   2,83   4,75   8,97   14,48   15,19   25,76   73,62 

Celular e acessórios 𝑑50   2,69   4,46   7,54   10,61   13,20   17,19   18,79   74,48 

Periódicos, livros e revistas não didáticos 𝑑51   0,96   1,43   3,54   7,14   13,75   28,29   49,83   104,94 

Recreações e esportes 𝑑52   1,37   2,78   5,73   13,22   25,87   41,47   93,12   183,56 

Outras relacionadas a recreação 𝑑53   1,72   3,16   6,26   11,58   19,39   31,08   52,07   125,26 

Fumo 𝑑54   6,91   8,90   12,32   14,48   14,44   15,17   23,69   95,91 

Cabeleireiro 𝑑55   4,43   6,94   12,61   21,27   30,99   41,68   58,83   176,75 

Manicuro e pedicuro 𝑑56   0,70   1,34   3,30   6,27   10,97   14,95   22,28   59,81 

Consertos de artigos pessoais 𝑑57   0,12   0,14   0,28   0,47   1,08   1,29   2,39   5,77 

Outras relacionadas a serviços pessoais 𝑑58   0,36   0,57   1,13   2,72   4,72   12,62   25,44   47,56 

Jogos e apostas 𝑑59   1,76   3,14   5,32   7,36   11,74   14,34   15,37   59,03 

Comunicação 𝑑60   2,92   3,99   5,43   6,60   7,59   8,81   7,80   43,14 

Cerimônias e festas 𝑑61   3,00   3,84   8,54   17,81   27,00   50,41   89,56   200,16 

Serviços profissionais 𝑑62   2,10   2,84   6,21   14,39   30,87   44,62   97,40   198,43 

Imóveis de uso ocasional 𝑑63   0,37   1,01   2,23   5,02   13,45   21,64   56,67   100,39 

Outras despesas diversas 𝑑64   2,88   4,03   8,97   20,36   29,64   62,23   122,21   250,32 

Impostos 𝑑65   10,31   16,15   37,61   93,67   203,36   440,53  1 407,82  2 209,45 

Contribuições trabalhistas 𝑑66   5,67   17,62   42,38   98,01   166,84   272,36   580,20  1 183,08 

Serviços bancários 𝑑67   0,78   2,02   5,72   14,54   20,46   38,65   53,21   135,38 

Pensões, mesadas e doações 𝑑68   4,82   9,12   19,09   36,93   62,90   98,48   171,34   402,68 

Previdência privada 𝑑69   0,04   0,05   0,65   3,17   7,06   12,92   77,65   101,54 

Outras relacionadas ao setor financeiro 𝑑70   1,34   4,15   9,81   25,22   55,08   134,14   514,26   744,00 

P
a
tr

im
o

n
ia

is
 

Imóvel (aquisição) 𝑑71   5,78   10,04   25,26   86,49   272,82   269,90  1 237,61  1 907,90 

Imóvel (reforma) 𝑑72   10,33   15,83   32,03   65,46   94,31   131,78   241,51   591,25 

Outros investimentos 𝑑73   0,02   0,01   0,07   0,21   0,33   0,80   0,78   2,22 

Empréstimo 𝑑74   5,22   11,75   22,51   46,22   75,68   119,40   239,38   520,16 

Prestação de imóvel 𝑑75   1,44   3,02   9,78   25,05   35,54   50,84   105,07   230,74 

Total médio por classe de rendimento   744,98  1 124,99  1 810,69  3 133,00  4 778,06  7 196,08  14 098,40  32 886,40 

Fonte: adaptado pelo autor a partir do relatório de Despesas, Rendimentos e Condições de Vida, da POF 2008-2009. 
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Tabela 24 – Despesas média mensal familiar, por classes de rendimento e variação patrimonial mensal das famílias paranaenses 

Tipos de despesa  Referência 
Classes de rendimento 

Total médio 
por despesa Até 830 

+ de 830 
a 1.245 

+ de 1.245 
a 2.490                                                           

+ de 2.490  
a 4.150                                                        

+ de 4.150  
a 6.225                                                        

+ de 6.225  
a 10.375                                                        

+ de 10.375                                                                   

M
o

n
e

tá
ri

a
s
 e

 N
ã
o

 M
o

n
e

tá
ri

a
s

 

Alimentação 𝑑01   208,56   245,20   357,70   500,49   646,37   805,90   956,06 3720,28 

Aluguel 𝑑02   164,37   218,53   282,66   396,64   449,91   681,20  1 242,60 3435,91 

Condomínio 𝑑03   0,83   1,77   7,05   23,56   22,15   39,70   100,33 195,39 

Energia elétrica 𝑑04   39,79   39,68   56,90   75,31   98,67   98,50   130,93 539,78 

Telefone fixo 𝑑05   8,28   16,28   26,90   36,86   41,32   39,16   48,76 217,56 

Telefone celular 𝑑06   6,08   7,95   15,00   25,69   35,02   60,37   63,65 213,76 

Pacote de telefone, TV e Internet 𝑑07   2,57   3,31   8,11   25,81   42,50   66,01   73,48 221,79 

Gás doméstico 𝑑08   15,98   17,96   19,29   21,63   19,28   25,48   29,22 148,84 

Água e esgoto 𝑑09   17,68   20,16   25,07   29,63   37,59   44,10   56,07 230,3 

Outros relacionados a habitação 𝑑10   0,75   3,41   5,33   12,47   20,60   33,99   43,42 119,97 

Manutenção do lar 𝑑11   37,30   46,67   71,24   142,84   213,82   434,72   390,03 1336,62 

Artigos de limpeza 𝑑12   10,34   12,90   13,02   17,91   28,61   34,35   42,44 159,57 

Mobiliários e artigos do lar 𝑑13   22,48   29,23   38,70   66,46   75,14   89,86   164,38 486,25 

Eletrodomésticos 𝑑14   22,45   28,59   52,35   59,72   65,05   113,95   158,24 500,35 

Consertos de artigos do lar 𝑑15   2,20   3,23   5,05   8,11   8,03   20,22   24,67 71,51 

Roupa de homem 𝑑16   9,24   13,24   23,45   41,50   44,32   90,86   194,91 417,52 

Roupa de mulher 𝑑17   13,22   17,74   28,36   51,88   48,70   104,12   201,59 465,61 

Roupa de criança 𝑑18   7,18   9,01   13,71   16,40   17,43   35,90   22,08 121,71 

Calçados e apetrechos 𝑑19   12,42   16,60   27,62   43,24   52,56   91,59   210,40 454,43 

Joias e bijuterias 𝑑20   0,91   1,00   3,20   6,46   8,39   16,56   54,01 90,53 

Tecidos e armarinhos 𝑑21   0,71   0,55   2,11   2,49   1,20   2,31   13,48 22,85 

Urbano 𝑑22   29,68   30,02   37,69   42,72   51,40   56,46   33,39 281,36 

Gasolina - veículo próprio 𝑑23   22,09   32,43   60,74   112,39   136,58   218,48   173,45 756,16 

Álcool - veículo próprio 𝑑24   2,75   6,83   7,66   21,90   43,52   59,17   65,10 206,93 

Manutenção e acessórios 𝑑25   10,47   15,50   40,13   69,44   115,82   148,24   85,90 485,5 

Aquisição de veículos 𝑑26   44,52   67,00   130,36   309,30   481,53  1 119,40  1 713,49 3865,6 

Viagens esporádicas 𝑑27   7,51   12,20   17,91   32,38   100,93   155,94   189,48 516,35 

Outras relacionadas a transporte 𝑑28   3,38   6,33   8,45   26,66   49,40   64,28   138,75 297,25 

Perfume 𝑑29   3,95   6,61   13,70   16,84   19,98   50,68   25,49 137,25 

Produtos para cabelo 𝑑30   1,94   2,01   4,07   5,94   8,09   8,05   14,51 44,61 

Sabonete 𝑑31   1,97   1,92   2,46   4,20   6,53   4,00   6,10 27,18 

Instrumentos e produtos de uso pessoal 𝑑32   10,34   12,56   18,98   30,82   43,54   60,59   134,68 311,51 

Remédios 𝑑33   43,17   56,44   76,66   109,80   145,57   152,07   372,27 955,98 

Plano/seguro-saúde 𝑑34   2,15   5,40   15,20   40,44   64,88   114,41   156,00 398,48 

Consulta e tratamento dentário 𝑑35   0,30   1,18   4,84   27,65   20,27   19,70   42,92 116,86 

Consulta médica 𝑑36   1,44   4,43   5,14   8,98   7,95   14,63   15,19 57,76 

Tratamento médico e ambulatorial 𝑑37   0,04   0,07   0,52   1,61   2,08   8,34   4,29 16,95 

Serviços de cirurgia 𝑑38   0,18   1,09   3,40   20,51   36,92   47,34   8,20 117,64 

Hospitalização 𝑑39 -   1,79   0,28   0,87   4,98 -   6,94 14,86 

Exames diversos 𝑑40   2,32   3,30   4,18   7,13   6,12   11,38   14,00 48,43 

(continua) 
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Tipos de despesa  Referência 
Classes de rendimento 

Total médio 
por despesa Até 830 

+ de 830 
a 1.245 

+ de 1.245 
a 2.490                                                           

+ de 2.490  
a 4.150                                                        

+ de 4.150  
a 6.225                                                        

+ de 6.225  
a 10.375                                                        

+ de 10.375                                                                   

M
o

n
e

tá
ri

a
s
 e

 N
ã
o

 M
o

n
e

tá
ri

a
s

 

Material de tratamento 𝑑41   2,80   2,41   7,16   7,60   5,24   11,34   40,95 77,5 

Outras relacionadas a saúde 𝑑42   0,32   0,76   1,11   2,13   4,99   1,07   2,41 12,79 

Cursos regulares 𝑑43   0,22   1,09   3,54   5,97   11,68   59,91   45,37 127,78 

Cursos superiores 𝑑44   2,04   0,73   14,26   14,81   33,66   79,72   65,07 210,29 

Outros cursos e atividades 𝑑45   2,00   4,03   6,71   16,34   18,50   53,96   23,05 124,59 

Livros didáticos e revistas técnicas 𝑑46   0,06   0,16   0,41   1,86   2,22   4,78   9,43 18,92 

Artigos escolares 𝑑47   2,78   4,02   4,76   6,90   6,76   8,98   8,15 42,35 

Outras relacionadas a educação 𝑑48   0,51   0,92   4,18   4,88   15,97   14,57   29,48 70,51 

Brinquedos e jogos 𝑑49   2,75   4,10   3,41   6,04   8,34   18,26   14,84 57,74 

Celular e acessórios 𝑑50   2,29   3,65   7,04   9,25   12,07   16,07   16,38 66,75 

Periódicos, livros e revistas não didáticos 𝑑51   0,54   0,96   2,82   6,26   7,13   22,66   27,48 67,85 

Recreações e esportes 𝑑52   1,75   3,42   5,74   15,05   27,69   44,93   72,64 171,22 

Outras relacionadas a recreação 𝑑53   1,68   2,91   5,67   12,68   18,45   23,83   42,81 108,03 

Fumo 𝑑54   11,17   8,45   10,69   9,40   7,07   13,13   13,27 73,18 

Cabeleireiro 𝑑55   3,42   5,32   9,51   16,10   26,03   49,77   42,89 153,04 

Manicuro e pedicuro 𝑑56   0,63   1,16   2,18   3,90   7,32   12,95   13,82 41,96 

Consertos de artigos pessoais 𝑑57   0,17   0,16   0,38   0,57   1,51   2,10   7,87 12,76 

Outras relacionadas a serviços pessoais 𝑑58   0,15   0,37   1,52   2,88   2,34   12,89   9,72 29,87 

Jogos e apostas 𝑑59   1,71   2,43   12,00   4,96   6,54   7,67   15,10 50,41 

Comunicação 𝑑60   2,67   2,17   4,22   4,63   8,54   10,59   9,58 42,4 

Cerimônias e festas 𝑑61   3,75   4,70   8,07   15,96   15,39   44,14   98,42 190,43 

Serviços profissionais 𝑑62   0,76   0,84   4,41   19,23   15,24   44,85   54,09 139,42 

Imóveis de uso ocasional 𝑑63   1,00   4,68   2,86   4,21   24,09   28,79   33,09 98,72 

Outras despesas diversas 𝑑64   5,16   6,98   9,21   20,66   52,50   82,50   165,55 342,56 

Impostos 𝑑65   15,19   25,00   43,10   113,02   180,05   298,29   685,07 1359,72 

Contribuições trabalhistas 𝑑66   7,62   17,94   44,07   89,15   154,92   205,27   257,79 776,76 

Serviços bancários 𝑑67   0,07   1,16   3,38   9,20   11,19   21,12   21,27 67,39 

Pensões, mesadas e doações 𝑑68   5,51   8,77   17,10   34,53   43,95   51,47   136,53 297,86 

Previdência privada 𝑑69 - -   0,38   1,55   8,65   16,23   24,85 51,66 

Outras relacionadas ao setor financeiro 𝑑70   1,11   2,36   6,51   13,70   15,04   68,35   368,43 475,5 

P
a
tr

im
o

n
ia

is
 

Imóvel (aquisição) 𝑑71   21,73   20,92   30,30   186,65   491,88   730,73  1 983,11 3465,32 

Imóvel (reforma) 𝑑72   23,14   13,15   31,65   60,45   174,59   146,68   241,32 690,98 

Outros investimentos 𝑑73 - -   0,01   0,24   0,34   0,28   0,02 0,89 

Empréstimo 𝑑74   6,38   10,72   20,91   33,31   46,92   97,41   65,69 281,34 

Prestação de imóvel 𝑑75   4,80   4,30   22,81   17,08   30,24   65,40   97,94 242,57 

Total médio por classe de rendimento   927,42  1 190,85  1 887,20  3 265,82  4 819,77  7 612,70  12 164,38  31 868,25 

Fonte: adaptado pelo autor a partir do relatório de Despesas, Rendimentos e Condições de Vida, da POF 2008-2009. 
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Tabela 25 – Coeficientes de desagregação dos vetores de consumo das famílias paranaenses e brasileiras 

Linha de Referência Setores da MIP-IE 
Linha de 

Referência 
Despesas da POF 2008-2009 BB∑

𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

 PP∑
𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

      𝑐𝑑𝑧
𝐵𝐵      𝑐𝑑𝑧

𝑃𝑃 

𝑧01 Agricultura, silvicultura, exploração florestal    0 0 0 0 

𝑧02 Pecuária e pesca   0 0 0 0 

𝑧03 Mineração    0 0 0 0 

𝑧04 Alimentos, bebidas e fumo 𝑑01 Alimentação  0,2934   0,2570   0,2702   0,2192  
  𝑑54 Fumo  0,2470   0,1813    

𝑧05 Têxtil, vestuário e calçados 𝑑16 Roupa de homem  0,3457   0,4668   0,3666   0,4498  
   𝑑17 Roupa de mulher  0,3439   0,4330      
   𝑑18 Roupa de criança  0,2703   0,1814      
   𝑑19 Calçados e apetrechos  0,3555   0,4630      
   𝑑20 Joias e bijuterias  0,4921   0,5966      
   𝑑21 Tecidos e armarinhos  0,4478   0,5899      
   𝑑01 Outras relacionadas a educação  0,3105   0,4181      

𝑧06 Madeira, papel e impressão 𝑑46 Livros didáticos e revistas técnicas  0,4085   0,4984   0,4417   0,4517  
  𝑑51 Periódicos, livros e revistas não didáticos  0,4748   0,4050    

𝑧07 Refino de petróleo, coque e álcool 𝑑23 Gasolina - veículo próprio  0,3863   0,2294   0,3867   0,2720  
   𝑑24 Álcool - veículo próprio  0,3870   0,3146      

𝑧08 Outros produtos químicos e farmacêuticos 𝑑12 Artigos de limpeza  0,2859   0,2660   0,2935   0,3199  
   𝑑29 Perfume  0,2677   0,1857      
   𝑑30 Produtos para cabelo  0,2291   0,3253      
   𝑑41 Material de tratamento  0,3948   0,5284      
   𝑑31 Sabonete  0,2268   0,2244      
   𝑑33 Remédios  0,3567   0,3894      

𝑧09 Artigos de borracha e plástico 𝑑25 Manutenção e acessórios  0,3952   0,1769   0,3284   0,1859  
  𝑑42 Outras relacionadas a saúde  0,3638   0,1884    

  𝑑47 Artigos escolares  0,2263   0,1924    

𝑧10 Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 𝑑72 Imóvel (reforma)  0,4085   0,3492   0,4085   0,3492  

𝑧11 Metalurgia   0 0 0 0 

𝑧12 Máquinas e equipamentos 𝑑26 Aquisição de veículos  0,4766   0,4433   0,4766   0,4433  

𝑧13 Material elétrico e eletrônicos 𝑑14 Eletrodomésticos  0,3227   0,3163   0,3329   0,3809  
  𝑑15 Consertos de artigos do lar  0,3426   0,3450    

  𝑑50 Celular e acessórios  0,2523   0,2454    

  𝑑57 Consertos de artigos pessoais  0,4142   0,6168    

𝑧14 Material de transporte 𝑑28 Outras relacionadas a transporte  0,4873   0,4668   0,4873   0,4668  

𝑧15 Indústrias diversas 𝑑10 Outros relacionados a habitação  0,4677   0,3619   0,4221   0,3673  
  𝑑13 Mobiliários e artigos do lar  0,3888   0,3381    

  𝑑49 Brinquedos e jogos  0,3499   0,2570    

  𝑑53 Outras relacionadas a recreação  0,4157   0,3963    

  𝑑64 Outras despesas diversas  0,4882   0,4833    

𝑧16 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 𝑑04 Energia elétrica  0,2911   0,2426   0,2469   0,2274  
   𝑑08 Gás doméstico  0,1943   0,1963      

    𝑑09 Água e esgoto  0,2552   0,2435      

(continua) 



 

216 
 

(continuação) 

Linha de Referência Setores da MIP-IE 
Linha de 

Referência 
Despesas da POF 2008-2009 BB∑

𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

 PP∑
𝑑𝑖𝑗

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑗
1

      𝑐𝑑𝑧
𝐵𝐵       𝑐𝑑𝑧

𝑃𝑃 

𝑧17 Construção 𝑑11 Manutenção do lar  0,4798   0,2918   0,5642   0,4320  
 

 𝑑71 Imóvel (aquisição)  0,6487   0,5723    

𝑧18 Comércio 𝑑32 Instrumentos e produtos de uso pessoal  0,3255   0,4323   0,4302   0,3852  
   𝑑52 Recreações e esportes  0,5073   0,4242      
   𝑑55 Cabeleireiro  0,3328   0,2803      
   𝑑56 Manicuro e pedicuro  0,3725   0,3294      
   𝑑58 Outras relacionadas a serviços pessoais  0,5349   0,3254      
   𝑑61 Cerimônias e festas  0,4474   0,5168      
   𝑑62 Serviços profissionais  0,4909   0,3880      

𝑧19 Transporte, armazenagem e correio 𝑑22 Urbano  0,1878   0,1187   0,1878   0,1187  

𝑧20 Serviços privados 𝑑05 Telefone fixo  0,2590   0,2241   0,3195   0,2698  
   𝑑06 Telefone celular  0,4055   0,2978      
   𝑑07 Pacote de telefone, TV e Internet  0,4326   0,3313      
   𝑑60 Comunicação  0,1808   0,2259      

𝑧21 Intermediação financeira e seguros 𝑑59 Jogos e apostas  0,2604   0,2995   0,4823   0,3615  
 

 𝑑67 Serviços bancários  0,3930   0,3156    

 
 𝑑69 Previdência privada  0,7647   0,4810    

 
 𝑑70 Outras relacionadas ao setor financeiro  0,6912   0,7748    

 
 𝑑73 Outros investimentos  0,3514   0,0225    

 
 𝑑74 Empréstimo  0,4602   0,2335    

 
 𝑑75 Prestação de imóvel  0,4554   0,4038    

𝑧22 Serviços imobiliários e aluguel 𝑑01 Aluguel  0,3510   0,3617   0,3510   0,3617  

𝑧23 Serviços de alojamento e alimentação 𝑑03 Condomínio  0,5492   0,5135   0,5565   0,4052  
 

 𝑑27 Viagens esporádicas  0,5558   0,3670    

 
 𝑑63 Imóveis de uso ocasional  0,5645   0,3352    

𝑧24 Educação mercantil e pública 𝑑43 Cursos regulares  0,4672   0,3551   0,4445   0,2832  
   𝑑44 Cursos superiores  0,4064   0,3094      
   𝑑45 Outros cursos e atividades  0,4600   0,1850      

𝑧25 Saúde mercantil e pública 𝑑34 Plano/seguro-saúde  0,4791   0,3915   0,4040   0,3001  
 

 𝑑35 Consulta e tratamento dentário  0,4676   0,3673    

 
 𝑑36 Consulta médica  0,4001   0,2630    

 
 𝑑37 Tratamento médico e ambulatorial  0,7382   0,2531    

 
 𝑑38 Serviços de cirurgia  0,1377   0,0697    

 
 𝑑39 Hospitalização  0,4000   0,4670    

 
 𝑑40 Exames diversos  0,2050   0,2891    

𝑧26 Administração pública e seguridade social 𝑑65 Impostos  0,6372   0,5038   0,5177   0,4314  
   𝑑66 Contribuições trabalhistas  0,4904   0,3319      
   𝑑68 Pensões, mesadas e doações  0,4255   0,4584      

Fonte: calculado pelo autor a partir dos dados da POF 2008-2009 e da matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil de 2008 do Núcleo de 
Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo (USP). 
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Tabela 26 – Coeficientes do comportamento do consumo das famílias paranaense e brasileiras no período de 2008-2009 
Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE 
Linha de 

Referência 
Despesas da POF 2008-
2009 

𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

 
𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

     𝒄𝒃𝒛
𝑩𝑩     𝒄𝒃𝒛

𝑩𝑩 
𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

 
𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

     𝒄𝒃𝒛
𝑷𝑷     𝒄𝒃𝒛

𝑷𝑷 

𝑧01 Agricultura, silvicultura, exploração florestal      0 0 0 0 0 0 0 0 
𝑧02 Pecuária e pesca  

 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝑧03 Mineração  
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 
𝑧04 Alimentos, bebidas e fumo 𝑑01 Alimentação 0,0850 0,0989 0,0867 0,1009 0,0786 0,0852 0,0797 0,0864   

𝑑54 Fumo 0,0017 0,0020 0,0011 0,0012 

𝑧05 Têxtil, vestuário e calçados 𝑑16 Roupa de homem 0,0077 0,0089 0,0334 0,0389 0,0160 0,0174 0,0597 0,0647   
𝑑17 Roupa de mulher 0,0097 0,0113 0,0166 0,0180   
𝑑18 Roupa de criança 0,0024 0,0028 0,0018 0,0020   
𝑑19 Calçados e apetrechos 0,0093 0,0109 0,0173 0,0187   
𝑑20 Joias e bijuterias 0,0026 0,0030 0,0044 0,0048   
𝑑21 Tecidos e armarinhos 0,0005 0,0006 0,0011 0,0012   
𝑑01 Outras relacionadas a educação 0,0011 0,0013 0,0024 0,0026 

𝑧06 Madeira, papel e impressão 𝑑46 Livros didáticos e revistas técnicas 0,0011 0,0013 0,0046 0,0054 0,0008 0,0008 0,0030 0,0033   
𝑑51 Periódicos, livros e revistas não didáticos 0,0035 0,0041 0,0023 0,0024 

𝑧07 Refino de petróleo, coque e álcool 𝑑23 Gasolina - veículo próprio 0,0241 0,0281 0,0290 0,0338 0,0143 0,0155 0,0196 0,0213   
𝑑24 Álcool - veículo próprio 0,0049 0,0057 0,0054 0,0058 

𝑧08 Outros produtos químicos e farmacêuticos 𝑑12 Artigos de limpeza 0,0029 0,0033 0,0289 0,0337 0,0035 0,0038 0,0412 0,0447   
𝑑29 Perfume 0,0038 0,0044 0,0021 0,0023   
𝑑30 Produtos para cabelo 0,0006 0,0007 0,0012 0,0013   
𝑑41 Sabonete 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005   
𝑑31 Remédios 0,0192 0,0224 0,0306 0,0332   
𝑑33 Material de tratamento 0,0020 0,0024 0,0034 0,0036 

𝑧09 Artigos de borracha e plástico 𝑑25 Manutenção e acessórios 0,0156 0,0181 0,0167 0,0194 0,0071 0,0077 0,0079 0,0086   
𝑑42 Outras relacionadas a saúde 0,0003 0,0004 0,0002 0,0002   
𝑑47 Artigos escolares 0,0008 0,0009 0,0007 0,0007 

𝑧10 Cimento e outros produtos de minerais não-
metálicos 

𝑑72 Imóvel (reforma) 0,0171 0,0199 0,0171 0,0199 0,0198 0,0215 0,0198 0,0215 

𝑧11 Metalurgia 
          

𝑧12 Máquinas e equipamentos 𝑑26 Aquisição de veículos 0,0943 0,1098 0,0943 0,1098 0,1409 0,1527 0,1409 0,1527 

𝑧13 Material elétrico e eletrônicos 𝑑14 Eletrodomésticos 0,0128 0,0148 0,0159 0,0186 0,0130 0,0141 0,0170 0,0185   
𝑑15 Consertos de artigos do lar 0,0017 0,0020 0,0020 0,0022   
𝑑50 Celular e acessórios 0,0013 0,0016 0,0013 0,0015   
𝑑57 Consertos de artigos pessoais 0,0002 0,0002 0,0006 0,0007 

𝑧14 Material de transporte 𝑑28 
         

𝑧15 Indústrias diversas 𝑑01 Outros relacionados a habitação 0,0061 0,0071 0,0347 0,0404 0,0036 0,0039 0,0354 0,0384   
𝑑54 Mobiliários e artigos do lar 0,0144 0,0168 0,0135 0,0146   
𝑑16 Brinquedos e jogos 0,0018 0,0021 0,0012 0,0013   
𝑑17 Outras relacionadas a recreação 0,0037 0,0043 0,0035 0,0038   
𝑑18 Outras despesas diversas 0,0087 0,0101 0,0136 0,0148 

𝑧16 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 𝑑19 Energia elétrica 0,0120 0,0140 0,0179 0,0208 0,0108 0,0117 0,0178 0,0193 
 

 
𝑑20 Gás doméstico 0,0022 0,0025 0,0024 0,0026 

 
 

𝑑21 Água e esgoto 0,0037 0,0043 0,0046 0,0050 
𝑧17 Construção 𝑑01 Manutenção do lar 0,0484 0,0564 0,1362 0,1586 0,0321 0,0348 0,1951 0,2115 

 
 

𝑑46 Imóvel (aquisição) 0,0878 0,1022 0,1630 0,1767 
  

(continua) 
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(continuação) 

Linha de 
Referência 

Setores da MIP-IE 
Linha de 

Referência 
Despesas da POF 2008-2009 

𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

 
𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

     𝒄𝒃𝒛
𝑩𝑩

     𝒄𝒃𝒛
𝑩𝑩

 
𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

 
𝒅𝒊𝒋

∑ 𝒅𝒋
𝒊
𝟏

     𝒄𝒃𝒛
𝑷𝑷

     𝒄𝒃𝒛
𝑷𝑷

 

𝑧18 Comércio 𝑑51 Instrumentos e produtos de uso pessoal 0,0056 0,0065 0,0330 0,0384 0,0111 0,0120 0,0350 0,0380 
  𝑑23 Recreações e esportes 0,0066 0,0077   0,0060 0,0065   

  𝑑24 Cabeleireiro 0,0042 0,0049   0,0035 0,0038   
  𝑑12 Manicuro e pedicuro 0,0016 0,0018   0,0011 0,0012   
  𝑑29 Outras relacionadas a serviços pessoais 0,0018 0,0021   0,0008 0,0009   

  𝑑30 Cerimônias e festas 0,0064 0,0074   0,0081 0,0088   
  𝑑41 Serviços profissionais 0,0069 0,0080   0,0044 0,0048   
𝑧19 Transporte, armazenagem e correio 𝑑31 Urbano 0,0063 0,0074 0,0177 0,0206 0,0027 0,0030 0,0142 0,0153 

𝑧20  𝑑33 Outras relacionadas a transporte 0,0114 0,0133   0,0114 0,0124   
𝑧17 Serviços privados 𝑑05 Telefone fixo 0,0049 0,0057 0,0217 0,0253 0,0040 0,0043 0,0161 0,0174 

  𝑑06 Telefone celular 0,0095 0,0110   0,0052 0,0057   
  𝑑07 Pacote de telefone, TV e Internet 0,0068 0,0079   0,0060 0,0065   
  𝑑60 Comunicação 0,0006 0,0006   0,0008 0,0009   

𝑧21 Intermediação financeira e seguros 𝑑59 Jogos e apostas 0,0011 0,0013 0,0713 0,0830 0,0012 0,0013 0,0488 0,0529 
 

 
𝑑67 Serviços bancários 0,0038 0,0044 0,0017 0,0019 

 
 

𝑑69 Previdência privada 0,0055 0,0064 0,0020 0,0022 
 

 
𝑑70 Outras relacionadas ao setor financeiro 0,0365 0,0425 0,0303 0,0328 

 
 

𝑑73 Outros investimentos 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 
 

 
𝑑74 Empréstimo 0,0170 0,0198 0,0054 0,0059 

 
 

𝑑75 Prestação de imóvel 0,0075 0,0087 0,0081 0,0087 
𝑧22 Serviços imobiliários e aluguel 𝑑01 Aluguel 0,0883 0,1028 0,0883 0,1028 0,1022 0,1107 0,1022 0,1107 

𝑧23 Serviços de alojamento e alimentação 𝑑03 Condomínio 0,0150 0,0174 0,0391 0,0455 0,0082 0,0089 0,0265 0,0288 
 

 
𝑑27 Viagens esporádicas 0,0201 0,0234 0,0156 0,0169 

 
 

𝑑63 Imóveis de uso ocasional 0,0040 0,0047 0,0027 0,0029 
𝑧24 Educação mercantil e pública 𝑑43 Cursos regulares 0,0093 0,0109 0,0260 0,0303 0,0037 0,0040 0,0110 0,0119 

 
 

𝑑44 Cursos superiores 0,0089 0,0104 0,0053 0,0058 
 

 
𝑑45 Outros cursos e atividades 0,0078 0,0091 0,0019 0,0021 

𝑧25 Saúde mercantil e pública 𝑑34 Plano/seguro-saúde 0,0241 0,0281 0,0342 0,0399 0,0128 0,0139 0,0203 0,0221 
 

 
𝑑35 Consulta e tratamento dentário 0,0036 0,0042 0,0035 0,0038 

 
 

𝑑36 Consulta médica 0,0019 0,0022 0,0012 0,0014 
 

 
𝑑37 Tratamento médico e ambulatorial 0,0031 0,0037 0,0004 0,0004 

 
 

𝑑38 Serviços de cirurgia 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 
 

 
𝑑39 Hospitalização 0,0004 0,0004 0,0006 0,0006 

 
 

𝑑40 Exames diversos 0,0006 0,0007 0,0012 0,0012 
𝑧26 Administração pública e seguridade social 𝑑65 Impostos 0,0999 - 0,1532 0,0141 0,0563 - 0,0887 0,0122   

𝑑66 Contribuições trabalhistas 0,0412 - 0,0212 -   
𝑑68 Pensões, mesadas e doações 0,0122 0,0141 0,0112 0,0122 

Fonte: calculado pelo autor a partir dos dados da POF 2008-2009 e da matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil de 2008 do Núcleo de 
Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo (USP). 
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Tabela 27 – Demanda final intra e inter-regional da matriz de insumo-produto Paraná-Brasil de 2008 
  

Atividades 
Paraná Brasil 

DF 
  EX CG CISFLSF CF FBCF VE EX CG CISFLSF CF FBCF VE 

P
a
ra

n
á
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 3.314,98  0,00  0,00  1.647,13  265,18  1.283,86  0,02  0,00  0,00  2.506,84  71,60  0,00  9.089,62  

Pecuária e pesca 601,66  0,00  0,00  783,91  484,92  226,91  0,00  0,00  0,00  787,91  294,24  0,00  3.179,54  

Mineração 12,14  0,00  0,00  62,09  1,23  25,16  0,00  0,00  0,00  57,70  0,44  0,00  158,77  

Alimentos, bebidas e fumo 9.529,52  0,09  0,00  5.764,42  7,93  374,17  7,47  0,00  0,00  9.033,96  3,71  0,00  24.721,27  

Têxtil, vestuário e calçados 397,20  0,00  0,00  1.285,10  3,15  96,93  0,00  0,00  0,00  1.477,49  1,84  0,00  3.261,72  

Madeira, papel e impressão 2.130,05  0,12  0,00  509,32  44,46  33,88  0,00  0,00  0,00  1.104,73  78,41  0,00  3.900,97  

Refino de petróleo, coque e álcool 1.117,61  0,00  0,00  2.327,64  8,07  43,11  0,00  0,00  0,00  787,85  4,49  0,00  4.288,77  

Outros produtos químicos e farmacêuticos 701,24  348,16  0,00  386,53  16,65  55,02  0,00  0,00  0,00  700,45  9,98  0,00  2.218,04  

Artigos de borracha e plástico 118,50  0,00  0,00  26,24  7,37  61,32  0,00  0,00  0,00  95,21  6,21  0,00  314,84  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 83,11  0,00  0,00  52,98  5,79  100,37  0,00  0,00  0,00  39,56  2,97  0,00  284,79  

Metalurgia 460,86  0,00  0,00  109,86  434,62  158,78  0,00  0,00  0,00  72,85  374,44  0,00  1.611,42  

Máquinas e equipamentos 1.027,65  0,00  0,00  738,50  3.307,08  144,11  0,00  0,00  0,00  892,33  2.067,96  0,00  8.177,63  

Material elétrico e eletrônicos 427,70  0,00  0,00  333,73  997,87  606,63  0,00  0,00  0,00  666,34  2.653,53  0,00  5.685,79  

Material de transporte 4.056,72  0,00  0,00  4.065,93  3.023,13  431,79  0,00  0,00  0,00  2.183,92  2.462,77  0,00  16.224,26  

Indústrias diversas 179,99  0,00  0,00  1.590,17  442,40  78,02  0,01  0,00  0,00  1.509,31  478,64  0,00  4.278,54  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,89  0,00  0,00  3.214,20  1,13  1,98  0,00  0,00  0,00  640,48  0,40  0,00  3.859,09  

Construção 81,54  0,00  0,00  21,26  8.954,48  0,00  0,00  0,00  0,00  5,06  2.086,54  0,00  11.148,88  

Comércio 3.409,54  0,00  0,00  11.470,91  2.661,91  0,36  0,00  0,00  0,00  1.705,81  561,78  0,00  19.810,32  

Transporte, armazenagem e correio 747,49  0,00  0,00  3.467,66  418,48  0,06  0,00  0,00  0,00  1.597,63  212,84  0,00  6.444,16  

Serviços privados 192,48  0,00  2.209,24  8.247,25  174,90  0,02  0,00  0,00  0,00  868,90  37,15  0,00  11.729,93  

Intermediação financeira e seguros 141,89  86,81  0,00  3.269,62  1,43  0,00  0,00  0,00  0,00  2.418,18  0,52  0,00  5.918,44  

Serviços imobiliários e aluguel 128,73  0,00  0,00  8.263,31  178,75  0,02  0,00  0,00  0,00  1.698,77  63,13  0,00  10.332,71  

Serviços de alojamento e alimentação 642,52  0,00  0,00  3.180,95  3,34  0,11  0,00  0,00  0,00  912,63  0,76  0,00  4.740,33  

Educação mercantil e pública 6,13  8.527,28  0,19  1.489,00  6,76  0,01  0,00  0,00  0,00  312,52  2,41  0,00  10.344,31  

Saúde mercantil e pública 25,12  5.097,96  159,88  3.129,18  20,78  -0,00  0,00  0,00  0,00  693,23  5,85  0,00  9.132,00  

Administração pública e seguridade social 23,45  11.358,51  2,23  235,25  18,92  1,20  0,00  0,00  0,00  83,43  6,47  0,00  11.729,46  

B
ra

s
il
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 0,00  0,00  0,00  447,00  84,12  0,00  22.806,29  0,00  0,00  32.476,71  3.340,05  5.851,50  65.005,67  

Pecuária e pesca 0,00  0,00  0,00  397,45  136,74  0,00  3.621,85  0,00  0,00  16.902,84  8.190,85  1.216,70  30.466,43  

Mineração 0,00  0,00  0,00  12,80  0,30  0,00  55.189,86  0,00  0,00  1.092,34  25,92  -385,65  55.935,57  

Alimentos, bebidas e fumo 0,00  0,00  0,00  6.013,78  1,03  0,00  45.865,23  1,51  0,00  155.613,56  147,21  2.696,12  210.338,44  

Têxtil, vestuário e calçados 0,00  0,00  0,00  3.145,88  0,52  0,00  8.582,04  0,00  0,00  53.605,94  60,82  2.999,38  68.394,58  

Madeira, papel e impressão 0,00  0,00  0,00  409,88  4,46  0,00  12.713,55  2,01  0,00  16.752,50  676,81  671,71  31.230,93  

Refino de petróleo, coque e álcool 0,00  0,00  0,00  536,39  0,56  0,00  16.991,85  0,00  0,00  35.906,88  144,81  460,47  54.040,97  

Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,00  0,00  0,00  2.577,87  1,68  0,00  15.673,80  5.856,11  0,00  38.687,01  303,62  1.109,47  64.209,56  

Artigos de borracha e plástico 0,00  0,00  0,00  220,79  2,31  0,00  4.264,78  0,00  0,00  3.231,19  176,48  802,32  8.697,86  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 0,00  0,00  0,00  41,72  0,57  0,00  3.120,44  0,00  0,00  1.214,21  103,73  2.255,21  6.735,88  

Metalurgia 0,00  0,00  0,00  100,48  337,23  0,00  39.667,21  0,00  0,00  2.987,52  14.738,75  9.722,12  67.553,31  

Máquinas e equipamentos 0,00  0,00  0,00  5,30  6,91  0,00  14.430,47  0,00  0,00  10.624,53  53.399,24  4.804,15  83.270,60  

Material elétrico e eletrônicos 0,00  0,00  0,00  560,47  847,55  0,00  11.864,72  0,00  0,00  13.490,21  37.602,53  2.043,24  66.408,73  

Material de transporte 0,00  0,00  0,00  577,38  361,48  0,00  38.322,60  0,00  0,00  42.875,94  48.751,19  9.241,18  140.129,77  

Indústrias diversas 0,00  0,00  0,00  1,50  0,36  0,00  1.939,00  0,00  0,00  21.522,88  7.098,51  729,76  31.292,02  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,00  0,00  0,00  2,63  0,40  0,00  88,23  0,00  0,00  46.571,34  29,44  23,84  46.715,88  

Construção 0,00  0,00  0,00  7,69  2.650,64  0,00  1.417,71  0,00  0,00  467,79  189.219,74  0,00  193.763,58  

Comércio 0,00  0,00  0,00  580,88  138,20  0,00  33.525,27  0,00  0,00  162.442,36  47.846,88  -3,86  244.529,73  

Transporte, armazenagem e correio 0,00  0,00  0,00  234,12  0,52  0,00  12.437,21  0,00  0,00  83.177,49  7.028,98  1,99  102.880,31  

Serviços privados 0,00  0,00  0,00  2.587,17  38,36  0,00  25.540,16  0,00  30.152,77  164.735,58  4.105,93  0,13  227.160,09  

Intermediação financeira e seguros 0,00  0,00  0,00  897,98  0,52  0,00  2.166,40  1.624,19  0,00  108.247,39  37,53  0,00  112.974,02  

Serviços imobiliários e aluguel 0,00  0,00  0,00  3.002,05  63,69  0,00  2.008,75  0,00  0,00  168.156,53  4.624,27  0,54  177.855,82  

Serviços de alojamento e alimentação 0,00  0,00  0,00  948,60  0,29  0,00  10.891,02  0,00  0,00  70.754,26  63,15  0,53  82.657,85  

Educação mercantil e pública 0,00  0,00  0,00  507,76  2,40  0,00  143,92  120.727,92  2,88  40.798,12  176,01  0,03  162.359,04  

Saúde mercantil e pública 0,00  0,00  0,00  1.054,04  4,11  0,00  317,26  89.508,76  2.420,74  67.376,26  454,43  -0,00  161.135,59  

Administração pública e seguridade social 0,00  0,00  0,00  92,90  1,89  0,00  1.139,16  368.965,56  39,06  6.043,00  361,34  1,33  376.644,24  

Produção Nacional 29.558,71  25.418,93  2.371,54  90.636,68  26.177,60  3.723,81  384.736,29  586.686,07  32.615,46  1.398.607,44  440.197,31  44.242,19  3.064.972,03  

Fonte: Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo (USP). 

 



 

220 
 

Tabela 28 – Demanda final intra e inter-regional da matriz de insumo-produto Paraná-Brasil de 2008 com o consumo das famílias 
desagregado 
  

Atividades 
Paraná Brasil 

DF 
  EX CG CISFLSF CFdemais CFalta FBCF VE EX CG CISFLSF CFdemais CFalta FBCF VE 

P
a
ra

n
á
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 3.314,98  0,00  0,00  1.647,13  0,00  265,18  1.283,86  0,02  0,00  0,00  2.506,84  0,00  71,60  0,00  9.089,62  

Pecuária e pesca 601,66  0,00  0,00  783,91  0,00  484,92  226,91  0,00  0,00  0,00  787,91  0,00  294,24  0,00  3.179,54  

Mineração 12,14  0,00  0,00  62,09  0,00  1,23  25,16  0,00  0,00  0,00  57,70  0,00  0,44  0,00  158,77  

Alimentos, bebidas e fumo 9.529,52  0,09  0,00  4.206,95  1.557,47  7,93  374,17  7,47  0,00  0,00  6.593,11  2.440,86  3,71  0,00  24.721,27  

Têxtil, vestuário e calçados 397,20  0,00  0,00  814,04  471,06  3,15  96,93  0,00  0,00  0,00  935,91  541,58  1,84  0,00  3.261,72  

Madeira, papel e impressão 2.130,05  0,12  0,00  284,37  224,95  44,46  33,88  0,00  0,00  0,00  616,80  487,93  78,41  0,00  3.900,97  

Refino de petróleo, coque e álcool 1.117,61  0,00  0,00  1.427,64  900,00  8,07  43,11  0,00  0,00  0,00  483,22  304,63  4,49  0,00  4.288,77  

Outros produtos químicos e farmacêuticos 701,24  348,16  0,00  273,09  113,45  16,65  55,02  0,00  0,00  0,00  494,87  205,58  9,98  0,00  2.218,04  

Artigos de borracha e plástico 118,50  0,00  0,00  17,62  8,62  7,37  61,32  0,00  0,00  0,00  63,94  31,27  6,21  0,00  314,84  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 83,11  0,00  0,00  34,48  18,50  5,79  100,37  0,00  0,00  0,00  25,75  13,82  2,97  0,00  284,79  

Metalurgia 460,86  0,00  0,00  109,86  0,00  434,62  158,78  0,00  0,00  0,00  72,85  0,00  374,44  0,00  1.611,42  

Máquinas e equipamentos 1.027,65  0,00  0,00  386,55  351,95  3.307,08  144,11  0,00  0,00  0,00  467,07  425,27  2.067,96  0,00  8.177,63  

Material elétrico e eletrônicos 427,70  0,00  0,00  222,62  111,11  997,87  606,63  0,00  0,00  0,00  444,49  221,84  2.653,53  0,00  5.685,79  

Material de transporte 4.056,72  0,00  0,00  4.065,93  0,00  3.023,13  431,79  0,00  0,00  0,00  2.183,92  0,00  2.462,77  0,00  16.224,26  

Indústrias diversas 179,99  0,00  0,00  919,02  671,16  442,40  78,02  0,01  0,00  0,00  872,28  637,02  478,64  0,00  4.278,54  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,89  0,00  0,00  2.420,77  793,44  1,13  1,98  0,00  0,00  0,00  482,37  158,10  0,40  0,00  3.859,09  

Construção 81,54  0,00  0,00  9,26  12,00  8.954,48  0,00  0,00  0,00  0,00  2,21  2,86  2.086,54  0,00  11.148,88  

Comércio 3.409,54  0,00  0,00  6.536,14  4.934,78  2.661,91  0,36  0,00  0,00  0,00  971,97  733,84  561,78  0,00  19.810,32  

Transporte, armazenagem e correio 747,49  0,00  0,00  2.816,37  651,28  418,48  0,06  0,00  0,00  0,00  1.297,57  300,06  212,84  0,00  6.444,16  

Serviços privados 192,48  0,00  2.209,24  5.612,59  2.634,67  174,90  0,02  0,00  0,00  0,00  591,32  277,58  37,15  0,00  11.729,93  

Intermediação financeira e seguros 141,89  86,81  0,00  1.692,60  1.577,02  1,43  0,00  0,00  0,00  0,00  1.251,84  1.166,35  0,52  0,00  5.918,44  

Serviços imobiliários e aluguel 128,73  0,00  0,00  5.362,65  2.900,66  178,75  0,02  0,00  0,00  0,00  1.102,45  596,32  63,13  0,00  10.332,71  

Serviços de alojamento e alimentação 642,52  0,00  0,00  1.410,78  1.770,18  3,34  0,11  0,00  0,00  0,00  404,76  507,87  0,76  0,00  4.740,33  

Educação mercantil e pública 6,13  8.527,28  0,19  827,12  661,88  6,76  0,01  0,00  0,00  0,00  173,60  138,92  2,41  0,00  10.344,31  

Saúde mercantil e pública 25,12  5.097,96  159,88  1.865,11  1.264,08  20,78  -0,00  0,00  0,00  0,00  413,19  280,04  5,85  0,00  9.132,00  

Administração pública e seguridade social 23,45  11.358,51  2,23  113,46  121,79  18,92  1,20  0,00  0,00  0,00  40,24  43,19  6,47  0,00  11.729,46  

B
ra

s
il
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 0,00  0,00  0,00  447,00  0,00  84,12  0,00  22.806,29  0,00  0,00  32.476,71  0,00  3.340,05  5.851,50  65.005,67  

Pecuária e pesca 0,00  0,00  0,00  397,45  0,00  136,74  0,00  3.621,85  0,00  0,00  16.902,84  0,00  8.190,85  1.216,70  30.466,43  

Mineração 0,00  0,00  0,00  12,80  0,00  0,30  0,00  55.189,86  0,00  0,00  1.092,34  0,00  25,92  -385,65  55.935,57  

Alimentos, bebidas e fumo 0,00  0,00  0,00  4.388,94  1.624,84  1,03  0,00  45.865,23  1,51  0,00  113.568,82  42.044,74  147,21  2.696,12  210.338,44  

Têxtil, vestuário e calçados 0,00  0,00  0,00  1.992,75  1.153,13  0,52  0,00  8.582,04  0,00  0,00  33.956,53  19.649,41  60,82  2.999,38  68.394,58  

Madeira, papel e impressão 0,00  0,00  0,00  228,85  181,03  4,46  0,00  12.713,55  2,01  0,00  9.353,38  7.399,12  676,81  671,71  31.230,93  

Refino de petróleo, coque e álcool 0,00  0,00  0,00  328,99  207,40  0,56  0,00  16.991,85  0,00  0,00  22.023,27  13.883,61  144,81  460,47  54.040,97  

Outros produtos químicos e farmacêuticos 0,00  0,00  0,00  1.821,27  756,60  1,68  0,00  15.673,80  5.856,11  0,00  27.332,43  11.354,58  303,62  1.109,47  64.209,56  

Artigos de borracha e plástico 0,00  0,00  0,00  148,27  72,52  2,31  0,00  4.264,78  0,00  0,00  2.169,94  1.061,24  176,48  802,32  8.697,86  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos 0,00  0,00  0,00  24,68  17,04  0,57  0,00  3.120,44  0,00  0,00  718,24  495,97  103,73  2.255,21  6.735,88  

Metalurgia 0,00  0,00  0,00  100,48  0,00  337,23  0,00  39.667,21  0,00  0,00  2.987,52  0,00  14.738,75  9.722,12  67.553,31  

Máquinas e equipamentos 0,00  0,00  0,00  2,77  2,53  6,91  0,00  14.430,47  0,00  0,00  5.561,12  5.063,41  53.399,24  4.804,15  83.270,60  

Material elétrico e eletrônicos 0,00  0,00  0,00  373,87  186,60  847,55  0,00  11.864,72  0,00  0,00  8.998,89  4.491,32  37.602,53  2.043,24  66.408,73  

Material de transporte 0,00  0,00  0,00  577,38  0,00  361,48  0,00  38.322,60  0,00  0,00  42.875,94  0,00  48.751,19  9.241,18  140.129,77  

Indústrias diversas 0,00  0,00  0,00  0,87  0,63  0,36  0,00  1.939,00  0,00  0,00  12.438,83  9.084,05  7.098,51  729,76  31.292,02  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 0,00  0,00  0,00  1,98  0,65  0,40  0,00  88,23  0,00  0,00  35.075,03  11.496,31  29,44  23,84  46.715,88  

Construção 0,00  0,00  0,00  3,35  4,34  2.650,64  0,00  1.417,71  0,00  0,00  203,85  263,94  189.219,74  0,00  193.763,58  

Comércio 0,00  0,00  0,00  330,99  249,89  138,20  0,00  33.525,27  0,00  0,00  92.559,78  69.882,58  47.846,88  -3,86  244.529,73  

Transporte, armazenagem e correio 0,00  0,00  0,00  190,15  43,97  0,52  0,00  12.437,21  0,00  0,00  67.555,43  15.622,06  7.028,98  1,99  102.880,31  

Serviços privados 0,00  0,00  0,00  1.760,67  826,50  38,36  0,00  25.540,16  0,00  30.152,77  112.109,14  52.626,44  4.105,93  0,13  227.160,09  

Intermediação financeira e seguros 0,00  0,00  0,00  464,87  433,12  0,52  0,00  2.166,40  1.624,19  0,00  56.037,08  52.210,31  37,53  0,00  112.974,02  

Serviços imobiliários e aluguel 0,00  0,00  0,00  1.948,24  1.053,81  63,69  0,00  2.008,75  0,00  0,00  109.128,70  59.027,82  4.624,27  0,54  177.855,82  

Serviços de alojamento e alimentação 0,00  0,00  0,00  420,71  527,89  0,29  0,00  10.891,02  0,00  0,00  31.380,04  39.374,22  63,15  0,53  82.657,85  

Educação mercantil e pública 0,00  0,00  0,00  282,05  225,71  2,40  0,00  143,92  120.727,92  2,88  22.662,72  18.135,40  176,01  0,03  162.359,04  

Saúde mercantil e pública 0,00  0,00  0,00  628,25  425,79  4,11  0,00  317,26  89.508,76  2.420,74  40.158,70  27.217,55  454,43  -0,00  161.135,59  

Administração pública e seguridade social 0,00  0,00  0,00  44,81  48,09  1,89  0,00  1.139,16  368.965,56  39,06  2.914,55  3.128,45  361,34  1,33  376.644,24  

Produção Nacional 29.558,71  25.418,93  2.371,54  60.844,56  29.792,12  26.177,60  3.723,81  384.736,29  586.686,07  32.615,46  925.579,98  473.027,46  440.197,31  44.242,19  3.064.972,03  

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados da POF 2008-2009 e na matriz de insumo-produto intra e inter-regional Paraná-Brasil de 2008 do Núcleo de 
Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo (USP). 
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Tabela 29 – Alterações na demanda final provocadas pela hipótese de revogação da corrupção 
  

Atividades 

Paraná Brasil 

∆𝒇𝒄𝒊   EX 𝒄𝑪𝑮𝒊
𝑷𝑷  CISFLSF CFdemais [

𝒑𝒊
𝑷𝑷

𝒑𝒊
𝑷𝑩] 𝒄𝑭𝑩𝑪𝑭𝒊

𝑷𝑷  VE EX 𝒄𝑪𝑮𝒊
𝑩𝑷  CISFLSF CFdemais [

𝒑𝒊
𝑩𝑷

𝒑𝒊
𝑩𝑩] 𝒄𝑭𝑩𝑪𝑭𝒊

𝑩𝑷  VE 

P
a
ra

n
á
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  

Pecuária e pesca  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  

Mineração  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  

Alimentos, bebidas e fumo  0,000    -17,675  0,000      0,000    -0,050  0,000    -17,725  

Têxtil, vestuário e calçados  0,000    -6,809  0,000      0,000    -0,038  0,000    -6,847  

Madeira, papel e impressão  0,000    -0,945  0,000      0,000    -0,002  0,000    -0,947  

Refino de petróleo, coque e álcool  0,000    -5,920  0,000      0,000    -0,012  0,000    -5,932  

Outros produtos químicos e farmacêuticos  0,249    -5,900  0,000      0,791    -0,026  0,000    -4,886  

Artigos de borracha e plástico  0,000    -3,398  0,000      0,000    -0,005  0,000    -3,403  

Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos  0,000    -3,494  0,000      0,000    -0,013  0,000    -3,506  

Metalurgia  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  

Máquinas e equipamentos  0,000    -19,230  0,000      0,000    -0,089  0,000    -19,319  

Material elétrico e eletrônicos  0,000    -3,252  0,000      0,000    -0,011  0,000    -3,263  

Material de transporte  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  

Indústrias diversas  0,000    -7,074  0,000      0,000    -0,022  0,000    -7,096  

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana  0,000    -3,642  0,693      0,000    -0,011  0,000    -2,960  

Construção  0,000    -11,996  0,000      0,000    -0,123  0,000    -12,119  

Comércio  0,000    -6,733  0,000      0,000    -0,022  0,000    -6,755  

Transporte, armazenagem e correio  0,000    -3,616  21,877      0,000    -0,009  0,280    18,532  

Serviços privados  0,000    -4,425  0,000      0,000    -0,010  0,000    -4,435  

Intermediação financeira e seguros  0,000    -14,548  0,340      0,000    -0,031  4,214    -10,025  

Serviços imobiliários e aluguel  0,000    -18,007  0,000      0,000    -0,065  0,000    -18,071  

Serviços de alojamento e alimentação  0,000    -7,972  0,000      0,000    -0,017  0,000    -7,989  

Educação mercantil e pública  13,180    -5,308  0,000      10,902    -0,007  0,000    18,766  

Saúde mercantil e pública  68,138    -6,984  0,000      11,296    -0,013  0,000    72,437  

Administração pública e seguridade social   77,698      -2,479  0,000      30,305      -0,007  0,000    105,517  

B
ra

s
il
 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal   0,000      0,000  0,000      0,000      0,000  0,000    0,000  
Pecuária e pesca  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  
Mineração  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  
Alimentos, bebidas e fumo  0,000    -6,535  0,000      0,000    -2,453  0,000    -8,988  
Têxtil, vestuário e calçados  0,000    -2,518  0,000      0,000    -1,837  0,000    -4,354  
Madeira, papel e impressão  0,000    -0,349  0,000      0,000    -0,093  0,000    -0,443  
Refino de petróleo, coque e álcool  0,000    -2,189  0,000      0,000    -0,604  0,000    -2,792  
Outros produtos químicos e farmacêuticos  0,000    -2,182  0,000      0,000    -1,270  0,000    -3,451  
Artigos de borracha e plástico  0,000    -1,256  0,000      0,000    -0,244  0,000    -1,500  
Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos  0,000    -1,292  0,000      0,000    -0,611  0,000    -1,902  
Metalurgia  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  
Máquinas e equipamentos  0,000    -2,525  0,000      0,000    -4,335  0,000    -6,860  
Material elétrico e eletrônicos  0,000    -1,202  0,000      0,000    -0,524  0,000    -1,727  
Material de transporte  0,000    0,000  0,000      0,000    0,000  0,000    0,000  
Indústrias diversas  0,000    -0,635  0,000      0,000    -1,090  0,000    -1,725  
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana  0,000    -0,650  0,000      0,000    -0,547  0,000    -1,197  
Construção  0,000    -4,339  0,000      0,000    -6,004  0,000    -10,343  
Comércio  0,000    -2,490  0,000      0,000    -1,078  0,000    -3,568  
Transporte, armazenagem e correio  0,000    -1,337  0,000      0,000    -0,436  0,000    -1,773  
Serviços privados  0,000    -1,636  0,000      0,000    -0,495  0,000    -2,131  
Intermediação financeira e seguros  0,000    -5,379  0,000      0,000    -1,501  0,000    -6,880  
Serviços imobiliários e aluguel  0,000    -6,658  0,000      0,000    -3,144  0,000    -9,802  
Serviços de alojamento e alimentação  0,000    -2,948  0,000      0,000    -0,817  0,000    -3,765  
Educação mercantil e pública  0,000    -1,963  0,000      0,000    -0,338  0,000    -2,300  
Saúde mercantil e pública  0,000    -2,582  0,000      0,000    -0,626  0,000    -3,209  
Administração pública e seguridade social  0,000    -0,916  0,000      0,000    -0,345  0,000    -1,262  

Produção Nacional   159,265      -210,987  22,91      53,293      -28,974  4,495    0,000  

Fonte: calculado pelo autor a partir dos dados dos tribunais de contas da União e do estado do Paraná, da POF 2008-2009 e da matriz de insumo-produto intra 
e inter-regional Paraná-Brasil de 2008 do Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade de São Paulo (USP). 
 
 
 


